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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143080 Nr: 4647-78.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Oliveira Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Intermedim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Oseliere Santos - 

OAB:MG 127.521, Dell-Vecchio Pinheiro Azevedo Filho - OAB:MG 

167.729, Elisangela Leite Quadra da Costa - OAB:MT/21075-O, José 

Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Milene Campos 

Trindade - OAB:MG 128.406, Ruth Helen Alves Gomes - OAB:MG 

134.974, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT, William Alex 

Brasiz - OAB:MG 167.729

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

Requerida/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99308 Nr: 753-36.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rei & Cia Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Rei & Cia Ltda - Me

Valor das Custas Processuais:R$ 558,60

Prazo para pagamento:05 dias

Pagamento sob pena de: que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxa Judiciária implicará na restrição de vosso nome e CNPJ/CPF junto 

a protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Marco A.A. Faraco - Aux. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115206 Nr: 3569-20.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo da Silva Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos e em consulta ao sistema apolo verifico que a parte 

executada não fora intimada da decisão de fl. 52 que deu inicio ao 

cumprimento de sentença.

Posto isto, torno sem efeito à certidão de fl. 53 e determino a secretaria 

que se intime a parte executada da decisão de fl. 52.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140675 Nr: 3322-68.2016.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidiana Santos do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Decreto nula a perícia realizada pelo Dr. André Luiz de Brito em 

consequência, NOMEIO em substituição, o Dr. Diego Marcelo Muller, razão 

porque FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), para efetuar 

perícia médica na parte autora, independentemente de compromisso, com 

base no artigo 466, do CPC/2015.

2) CONSIGNE-SE que a escusa apenas poderá se dar através de 

justificativa plausível por seu impedimento ou suspeição, nos termos do 

art. 467 do CPC/15, podendo em caso de recusa injustificada ser 

penalizado com fulcro no art. 468, § 1º, do mesmo diploma legal.

3) INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as 

deliberações já proferidas, vez que houve apenas mudança de perito.

4) OFICIE-SE o Conselho Regional de Fisioterapia do Estado de Mato 

Grosso (CREFITO/9) para averiguar a conduta do médico perito André Luiz 

de Brito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113384 Nr: 1919-35.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Luiz Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fundamento. Decido.Considerando a manifestação de vontade das 

partes, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e juntado 

às fls. 91/92, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

da presente decisão, uma vez que são elas maiores, capazes e os 

direitos em questão são disponíveis.No entanto, salvo ressalvas quanto à 

divisão proporcional dos honorários, assiste razão, pois, de fato, o 

patrono anterior faz jus aos honorários sucumbenciais, entretanto, 

correspondentes ao trabalho exercido nos autos.Neste entendimento, 

trago o seguinte julgado:“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA 

PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (...) 1. Para fins de 

arbitramento dos honorários advocatícios, considera-se apenas aquelas 

situações em que o advogado atuou meritoriamente. Ou seja, diante do 

parâmetro utilizado, não integram os honorários advocatícios devidos 

aquelas petições avulsas e as demais peças que não restaram 

comprovadas nos autos. (...) (ED 131159/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)”. Com base no princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

proveito econômico obtido (R$ 25.244,60), conforme disposição dos 

artigos 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, todavia, havendo pluralidade de 

advogados, fixo em 50% (cinquenta por cento) em favor de Renato F. D. 

Nery, por sua participação no feito, enquanto que, 50% (cinquenta por 

cento), ficará em favor dos causídicos Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins. Custas na forma pactuada.Em consequência, DECLARO EXTINTO 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC/2015.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33460 Nr: 1864-41.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Samuca Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Rech

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B, Ronan 

Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MS 9.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido da fl. 146, uma vez que é impossível a realização de 

penhora sobre parte do objeto do processo de arrolamento sumário de nº 

3314-04.20110.811.0007, pois o executado não detém a titularidade do 

imóvel, bem como não é possível determinar o quinhão do requerido tendo 

vista a ausência de formal de partilha.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE ALUGUÉIS – 

PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS – FORMAL DE PARTILHA NÃO 

REGISTRADO – HERDEIROS QUE AINDA NÃO SÃO TITULAR DO DOMÍNIO - 

RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se acertada a decisão agravada que 

indeferiu o pedido de penhora dos imóveis indicados, na medida em que as 

executadas, aqui agravadas, ainda não adquiriram o título aquisitivo 

referente a sua respectiva cota-parte da herança. Se o formal de Partilha 

ainda não foi registrado pelos herdeiros junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis não prospera a penhora sobre direitos hereditários, especialmente 

porque ainda não são os titulares do domínio do bem .(N.U 

1009500-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

INTIME-SE a parte autora, por intermédio de seu patronos constituído, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar pelo que entender de direito.

Cumpra-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001225-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI TEREZINHA KRUGER (REQUERENTE)

LOIDE VALCANAIA (REQUERENTE)

NILCE TOMAZINE ARGENTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON THOMAZINE (INVENTARIADO)

SONIA THOMAZINE (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001225-10.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: NELCI TEREZINHA KRUGER, NILCE TOMAZINE ARGENTON, 

LOIDE VALCANAIA INVENTARIADO: SONIA THOMAZINE, NILSON 

THOMAZINE Vistos. Trata-se de pedido de abertura de inventário realizado 

por Nelci Terezinha Kruger, Nilce Thomazine Argenton e Loide Valcanaia 

com relação aos bens deixados por Geronimo Tomazini e Maria Galvina 

Vieria Tomazini, todos qualificados nos autos. Aduziram que o Sr. 

Geronimo faleceu em 11/04/2014, enquanto que a Sra. Maria veio a óbito 

em 15/01/2017, sendo que eles foram casados em vida e partiram sem 

deixar testamento ou disposição de última vontade, mas deixando 05 

(cinco) filhos, sendo eles, além dos autores, a Sra. Sônia Thomazine e 

Nilson Thomazine. Indicaram como o único bem do espólio um lote urbano 

localizado na cidade de Cascavel/PR avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais), aduzindo que o espólio não possuía dívidas, pugnando pela 

nomeação de Nelci como inventariante e a citação dos herdeiros não 

peticionantes da partilha amigável. Com a inicial acompanhou os 

documentos ali anexados. O pedido de abertura do inventário pela forma 

do arrolamento foi deferido no Id. 13355478, nomeando-se a Sra. Nelci 

como inventariante e determinada a citação dos herdeiros e das fazendas 

para se manifestarem (Id. 13355478). A Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso se manifestou no Id. 13833528, requerendo a busca via 

Sistemas Infojud e Bacenjud para localização de bens não declarados e 

pela intimação da inventariante para juntar nos autos as certidões 

negativas de débito dos autores da herança. Primeiras declarações foram 

apresentadas sob o Id. 13859090. A Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta se manifestou no Id. 14208511, informando que não localizou 

bens em nome dos de cujus, entretanto, constatou que há lançamentos em 

nome da herdeira Nelci, pugnando pela intimação desta para regularizar 

sua situação fiscal. As herdeiras Sonia Thomazine e Nilson Thomazine se 

manifestaram no Id. 14531026, aduzindo que há indícios que a 

inventariante estaria sonegando bens do espólio assim como 

argumentando que a ocupante do cargo de inventariante deveria ser a 

Sra. Sonia, eis que está na administração de fato do imóvel indicado. 

Ainda, rejeitaram a proposta de partilha e pugnaram pela venda judicial do 

imóvel assegurando o direito de preferência de aquisição pela herdeira 

Sonia (Id. 14531026). A Fazenda Pública do Estado do Paraná pugnou pela 

intimação das partes para recolher o ITCMD (Id. 14727824). No Id. 

15136117, a inventariante e os demais herdeiros em acordo se 

manifestaram sobre as alegações dos herdeiros Sonia e Nilson, onde 

requereram a designação de audiência de instrução. Juntada da certidão e 

inexistência de dependentes dos falecidos junto ao INSS (Id. 18608484). 

Certidão de decurso de prazo para manifestação do Município de 

Cascavel/PR. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo 

prosseguimento do feito independente de sua intervenção (Id. 26252209). 

É o relato do necessário. Decido. INDEFIRO o pedido de consulta via 

sistemas Bacenjud e Renajud visando à localização de eventuais bens e 

direitos que não foram declarados formulados pela Fazenda Pública 

Estadual (Id. 13833528) e pelos herdeiros Sonia Thomazine e Nilson 

Thomazine no Id. 14531026, uma vez que em caso de sonegação de bens 

ao herdeiro são aplicadas as normas dispostas nos artigos 1.992 e ss do 

CC. DETERMINO a intimação da inventariante para, no prazo de 30 (trinta) 

dias juntar nos autos a GIA-ITCMD ou declaração de isenção na forma 

pugnada pela Fazenda Pública do Estado do Paraná (Id. 14727824), 

CONSIGANDO que no caso de descumprimento poderá ser removida do 

cargo de inventariante nos termos do artigo 622, inciso II, do CPC. No 

mesmo prazo deve a inventariante se manifestar acerta da indicação de 

irregularidade apontada pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta 

no Id. 14208511. Decorrido o prazo mencionado, certifique-se e façam os 

autos conclusos para a apreciação dos demais pontos pendentes de 

análise verificados no feito. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004601-67.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004601-67.2019.8.11.0007. AUTOR(A): SAMUEL 

MARTINS SOARES REU: ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP Vistos. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que devidamente 

emendada. 2) Tratando-se de monitória de pagamento de quantia e, 

estando ela aparelhada com documento comprobatório da probabilidade da 

existência do direito alegado pela parte autora (documentos juntados com 

a inicial), EXPEÇA-SE MANDADO MONITÓRIO de PAGAMENTO e de 

CITAÇÃO, concedendo-se à parte ré o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários de 5% (cinco por cento) do 

valor atribuído à causa (CPC/2015, art. 701). 2.1) CONSIGNE-SE, no 

mandado, que a parte ré será isenta do pagamento de custas processuais 

se cumprir o mandado no prazo do item “2” (CPC/2015, art. 701, § 1º). 2.2) 

CONSIGNE-SE, ainda, no mandado, a advertência de que, se não opostos 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, converter-se-á o mandado 

monitório em mandado executivo, prosseguindo-se na forma do 

cumprimento da sentença (CPC/2015, art. 701, § 2º). Observe-se o prazo 
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em dobro do ente público estadual. 3) Se houver oposição de embargos, 

CERTIFIQUE-SE a respeito da tempestividade e, independentemente de 

novo despacho, INTIME-SE a parte autora para se manifestar a respeito 

dos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 702, § 5º). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002239-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEU SOUZA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002239-29.2018.8.11.0007. AUTOR(A): SIDINEU 

SOUZA PIRES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Considerando o recurso de apelação interposta e foram 

observadas as formalidades do art. 1.010 do CPC/15, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumprindo-se o 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/15, com as homenagens deste Juízo. Ciência as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001618-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA (AUTOR(A))

GERSON DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001618-95.2019.8.11.0007. AUTOR(A): GERSON 

DE SOUZA, CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA REU: LOJAS 

AMERICANAS S.A. Vistos. Considerando o recurso de apelação 

interposto e que foram observadas as formalidades do art. 1.010 do 

CPC/15, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, dando fiel cumprimento ao § 3º do referido artigo, 

prestando as devidas homenagens deste Juízo. Ciência as partes. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000585-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASIEL BEZERRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000585-07.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ASIEL BEZERRA DE 

ARAUJO Vistos. DEFIRO o pedido de suspensão dos autos, nos termos 

pleiteados. Assim, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, 

devendo a Secretaria da Vara proceder às devidas anotações no Sistema 

PJe para contagem e controle do prazo. Decorrido o prazo, impulsione os 

autos para manifestação da (s) parte (s) exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000547-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR CELSO KUNTZ (EXECUTADO)

ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000547-29.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: ELOIR CELSO KUNTZ, ELSA MARGARETE 

TONINI KUNTZ Vistos. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença 

proposto pelo Bradesco Financiamento S/A contra Eloir Celso Kuntz, 

ambos devidamente qualificados. Ao Id. 16675883 foi expedido mandado 

de intimação da parte executada. Por fim, a parte exequente se 

pronunciou ao Id. 17544966. É o relato do necessário. DECIDO. De início, 

vale mencionar que o “cumprimento de sentença” é uma nova fase 

processual, que exige o cumprimento de certos requisitos para sua 

admissibilidade. Inclusive, o art. 524 do CPC/15 estabelece que o pedido de 

cumprimento de sentença deve contemplar uma série de requisitos, quais 

sejam: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o; 

II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as 

respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da 

correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos 

juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos 

obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, 

sempre que possível”. Desse ponto de partida, denota-se que o juízo ao 

qual é dirigido o pedido de cumprimento de sentença deve se atentar à 

observância do art. 524 do CPC/15, de modo que em caso de inexistentes 

os pontos lançados deverá tomar as providências cabíveis. Nesse 

contexto, averígua-se que apesar de ser expedido mandado de intimação, 

não houve em qualquer decisão recebendo o cumprimento de sentença, 

de forma que foi ultrapassado um momento imprescindível para o regular 

andamento processual do feito. Aliás, como já dito anteriormente, o 

cumprimento de sentença é uma nova fase processual, que exige o 

preenchimento de certos requisitos de admissibilidade. Contudo, em que 

pese não ter passado pelo crivo do juízo de admissibilidade, observa-se 

que a petição de cumprimento de sentença está adequado, eis que o art. 

524 do CPC foi devidamente observado. Dessa forma, mesmo que a etapa 

do juízo de admissibilidade foi inobservada, vê-se que não há prejuízos às 

partes, em especial, porque o ato atingiu sua finalidade. Assim, não há que 

se falar em nulidade processual, já que a situação encontra respaldo no 

art. 277 do CPC, que diz que “Quando a lei prescrever determinada forma, 

o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a 

finalidade”. Passada esta questão, há que se mencionar que a parte 

executada anteriormente havia sido devidamente citada/intimada e o AR de 

Id. 17402143 retornou com a menção de “mudou-se”. Porquanto, o art. 77, 

inciso V, do CPC atribui como um dever das partes e de seus 

procuradores que mantenham seus endereços atualizados, devendo 

informar a alteração de seu domicílio na primeira oportunidade que tiver. 

Somado a isto, o art. 274, parágrafo único, do CPC, prevê que a intimação 

expedida para o último endereço constante nos autos, mesmo que 

infrutífera, considera-se válida, haja vista que é um dever das partes 

manter seus dados atualizados. Assim, verifica-se que a parte executada 

não observando aos seus deveres processuais não foi intimada e ela não 

pode se beneficiar de uma circunstância que ela mesma propiciou (art. 

276 do CPC). Posto isto, com fulcro nos arts. 77, inciso V, 274, parágrafo 

único e 513, § 3º, todos do CPC, reputo como válida a intimação expedida 

no endereço da parte executada. Em prosseguimento ao feito, INTIME-SE a 

parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento 

efetivo ao feito, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório 

dos autos. Ultrapassado o prazo, certifique-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005448-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILDE ROCHA (REQUERENTE)

WILTON PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

MARIA JOSE ROCHA (REQUERENTE)

ELIAS PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PEREIRA SILVA DA ROCHA (INVENTARIADO)

VIRGOLINO RODRIGUES DA ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005448-69.2019.8.11.0007. REQUERENTE: ELIAS 

PEREIRA DA ROCHA, MARIA JOSE ROCHA, WILTON PEREIRA ROCHA, 

JOSE WILDE ROCHA INVENTARIADO: ANA PEREIRA SILVA DA ROCHA, 

VIRGOLINO RODRIGUES DA ROCHA Vistos. 1) Recebo a inicial, eis que 

devidamente emendada. 2) DEFIRO a abertura do inventário em relação 

aos bens deixados por Ana Pereira Silva da Rocha e Virgolino Rodrigues 

da Rocha, o qual seguirá a forma de Arrolamento, na forma do artigo 664 

c/c 659 e seguintes do CPC/15. 3) Nomeio como inventariante o Sr. Elias 

Pereira da Rocha, independente de compromisso, que deverá apresentar 

as declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, caso ainda não tenha 

apresentado. 4) DETERMINO que no prazo de 15 (quinze) dias, o(a) 

inventariante JUNTE aos autos a GIA de apuração do imposto ou 

declaração de isenção, certidão de dependentes junto ao INSS e certidão 

de inexistência de testamento, conforme Provimento 56/2016 do CNJ. 5) 

Prestadas as primeiras declarações e juntado o documento indicado nos 

item “4”, CITEM-SE os eventuais herdeiros. 5.1) Sem prejuízo, INTIMEM-SE 

as Fazendas Públicas da União, do Estado de Mato Grosso e do Município 

de Alta Floresta-MT, bem como ABRA-SE vistas ao Ministério Público, para 

se manifestarem no prazo legal. Após, vistas às partes, em Cartório, pelo 

prazo comum de 10 (dez) dias, para a manifestação acerca das primeiras 

declarações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000830-47.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GERMANO HORING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000830-47.2020.8.11.0007. REQUERENTE: LUIZ 

GERMANO HORING REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por 

idade rural com pedido de tutela provisória ajuizada por Luiz Germano 

Horing em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos 

devidamente qualificados. Analisando atentamente os autos, bem como 

dos documentos que instruíram a inicial, vejo que a parte autora não juntou 

aos autos todos os documentos imprescindíveis para a análise da 

demanda, pois, não consta o indeferimento administrativo do benefício 

almejado junto à autarquia previdenciária, restando prejudicada por parte 

do Juízo a análise das argumentações ofertadas pela parte requerente. De 

mais a mais, o documento de Id. 29538684 não é suficiente para 

comprovar o indeferimento administrativo, eis que apenas comprova que o 

requerimento foi efetuado e nada mais. Assim, considerando que este 

Magistrado comunga com o entendimento atualmente dominante no 

Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 

2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de que o interesse de agir ou 

processual configura-se com a existência do binômio 

necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

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

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância com a 

disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000865-07.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LODIVINA MARTINS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CIFRA S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000865-07.2020.8.11.0007. AUTOR(A): LODIVINA 

MARTINS PEREIRA REU: BANCO CIFRA S.A. Vistos. 1) RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. 2) Em que pese a manifestação da parte autora 

de desinteresse na realização de audiência de conciliação/mediação, 

denota-se que a legislação adjetiva prevê apenas duas hipóteses para a 

não realização desta (art. 334, § 4º, incisos I e II do CPC/15), sendo que no 

caso em espeque, a audiência não se realizará tão somente se a parte 

requerida informar que não possui interesse no ato. Assim, tratando-se de 

ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25 de maio de 2020, às 13h30min, a qual 

deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE/INTIME-SE a 

parte ré para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, 

art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data supra designada 

(CPC/2015, art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação/intimação 

que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, deverá 

informar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo 

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 3.2) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação/intimação, que 

as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, 

por fim, no ato de citação/intimação que, caso não haja autocomposição 

na audiência, a parte ré terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora por intermédio de 

seu patrono, para comparecer à audiência supra designada, e, caso a 

parte não possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003976-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SERGIO MENGARDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JOÃO CASTURINO (VULGO "JOÃO DOS PORCOS") (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003976-67.2018.8.11.0007. AUTOR(A): ADEMIR 

SERGIO MENGARDE REU: JOÃO CASTURINO (VULGO "JOÃO DOS 

PORCOS") Vistos. Compulsando aos autos, verifica-se que foi aberto 

prazo para as partes apresentarem memoriais escritos, nos termos do art. 

364, § 2º do CPC, contudo, em virtude do pedido do requerido de 

designação de nova audiência de instrução e julgamento o feito veio à 

conclusão, sendo que este petitório deve ser analisado. Pois bem. A 

justificativa apresentada pelo requerido para a designação de nova 

audiência de instrução de julgamento é a de que ele, segundo suas 

próprias palavras “se equivocou quanto ao horário da realização” do ato. 

Da análise do pedido, sem muitas digressões, logo vêm a mente o 

brocardo jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans, que 

significa que a parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Ora, o 

requerido foi devidamente intimado em 09 de setembro de 2019, consoante 

certidão de Id. 23824180, sendo que a audiência havia sido designada 

para a data de 25 de novembro de 2019. Assim, observa-se que o 

requerido foi intimado com antecedência para o ato e seu equivoco não 

pode prejudicar a marcha processual, tendo em vista que, como já dito, a 

parte não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Nesse sentido, não 

se vê necessidades de designar nova data para a audiência de instrução 

e julgamento, eis que já foi colhido o depoimento do autor, bem como das 

testemunhas/informantes arroladas pelo autor. Assim, INDEFIRO o pedido 

do requerido, de designar nova data para realização de audiência de 

instrução e julgamento e DETERMINO a intimação das partes para a 

apresentação de memoriais escritos, nos termos do art. 364, § 2º do CPC. 

Certifique-se o que for preciso. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002166-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OZANA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002166-23.2019.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

OZANA PEREIRA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Considerando o recurso de apelação interposta e foram 

observadas as formalidades do art. 1.010 do CPC/15, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cumprindo-se o 

artigo 1.010, § 3º, do CPC/15, com as homenagens deste Juízo. Ciência as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005072-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBIANO BERTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005072-83.2019.8.11.0007. AUTOR(A): BEBIANO 

BERTONI REU: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO 

BRADESCO Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito com pedido de tutela de urgência proposta por Bebiano Bertoni em 

face da Campanhia de Seguros Previdencia do Sul – PREVISUL e Banco 

Bradesco S/A, todos devidamente qualificados. Alega a parte autora que é 

aposentado e recebe seus proventos advindos do INSS na agência de 

Alta Floresta-MT do Banco Bradesco S/A, entretanto, em determinado 

momento a parte autora se surpreendeu com a descoberta de descontos 

realizados na fonte, em virtude de um suposto seguro contratado pelo 

requerente. Diante disso, o autor buscou informações na própria agência, 

sendo-lhe informando pela atendente que os descontos seriam 

cancelados, contudo, logo depois, novos descontos se iniciaram pelas 

empresas, mesmo que o demandante jamais tenha contratado o suposto 

seguro. Por essas razões, o autor recorre ao judiciário, para que em sede 

de tutela de urgência serem cessados os descontos em seu benefício 

previdenciário e, no mérito, pela condenação dos requeridos a indenizá-lo 

por danos extrapatrimoniais e materiais. Além disso, pugnou pela inversão 

do ônus da prova e prioridade na tramitação do feito, em virtude do 

requerente ser idoso. A inicial veio acompanhada com diversos 

documentos. Foi determinada a emenda da inicial, para que o autor 

comprovasse a hipossuficiência alegada (Id. 27236463), sendo que o 

autor acatou a ordem, se pronunciando ao Id. 27795063, juntando 

diversos documentos para corroborar sua tese de insuficiência de 

recursos. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da comprovação do autor de que 

não possui condições de arcas com as custas e despesas judiciais, sem 

prejuízos de seu sustento e de sua família. Ademais, analisando 

detidamente a inicial, verifico que merece ser deferida a liminar pretendida. 

É cediço que, em sede de tutela de urgência, compete ao Juízo, para fins 

de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do CPC/2015, 

adiante transcrito, examinar a existência de elementos que evidenciem a 

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

processo: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo". Aproximando-se o texto legal do 

mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que existe 

probabilidade do direito, haja vista que o autor sustenta desconhecer o 

débito existente, portanto, os empecilhos decorrentes dos descontos 

prejudicam a parte autora. Ressalva-se que por ser matéria compreendida 

como fato negativo, cabe à parte requerida comprovar a validade do 

débito, tendo em vista que não há como incumbir a requerente a 

comprovar fato negativo. Nesse prumo, imperioso esclarecer que a 

presente medida, em função de seu caráter pode ser revista ao decorrer 

da instrução processual, pois a providência é reversível, não restando 

óbices ao deferimento do pedido neste momento processual. A par disso, 

resta demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que há dívida junto às requeridas por suposto seguro 

que o autor alega não ter contratado, assim, a continuidade dos descontos 

pode lhe causar prejuízos. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, § 

1º, do Código de Processo Civil/2015: 1) DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, DETERMINANDO SUSPENSÃO dos descontos realizados pela 

requerida contra o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, relativo aos 

supostos débitos descritos na inicial, até posterior deliberação deste 

Juízo, ou, até decisão final da causa, sob pena de multa diária, que fixo 

desde já em R$ 200,00 (duzentos reais), devendo a Secretaria expedir os 

ofícios necessários ao cumprimento da ordem judicial. 2) Tratando-se de 

ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25 de maio de 2020, às 13h00min a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE/INTIME-SE a parte ré 

para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, 

art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, 

art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação/intimação que, caso 

a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, 

o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 
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citação/intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no 

sentido de que o não comparecimento injustificado da parte ré à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, ainda , no ato de citação/intimação que, caso 

não haja autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, 

art. 335, I), para apresentar resposta, sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC/2015, art. 344). 3.4) 

CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a possibilidade de inversão do 

ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do CDC. 4) INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e 

este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra designada, 

consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 

9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 5) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 7) Nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC, DEFIRO a 

prioridade da tramitação do feito, eis que o autor possui mais de 60 

(sessenta) anos, conforme documentação juntada à inicial. Assim, 

PROCEDA a Secretaria com as retificações necessárias nos autos, para 

que conste a prioridade concedida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE LEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o(a, s) Advogado(a, s) da parte 

autora acerca da certidão de ID 29618230, bem como acerca da perícia 

agendada para o dia 18/03/2020, às 11h00, com o médico Dr. Charles 

Miranda Medeiros, devendo providenciar o comparecimento do autor na 

Clínica Medicina do Trabalho, Rua U-2, Centro, nesta cidade, para se 

submeter ao exame pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001275-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o(a, s) Advogado(a, s) da parte 

autora acerca da certidão de ID 29683241, bem como acerca da perícia 

agendada para o dia 20/03/2020, às 10h30, com o médico Dr. Charles 

Miranda Medeiros, devendo providenciar o comparecimento do autor na 

Clínica Medicina do Trabalho, Rua U-2, Centro, nesta cidade, para se 

submeter ao exame pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000863-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. (REU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação do(a) patrono(a) da 

parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento de 

02 diligências necessárias para os atos processuais, de acordo com o 

Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: 

A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000306-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 26686422, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000770-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 26686425, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003682-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 27445088, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002856-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA PIMENTEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28051451, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004567-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO KUCHANSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 27445077, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001363-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia de ID 28220262, quando poderá, se for o caso, impugnar 

documentos e teses levantadas na contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 174930 Nr: 6345-51.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, ALAL, VHCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT, Orlando Junio Gonçalves de Moraes - 

OAB:26.449- MT

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir em audiência, ou ainda, eventual 

prova pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, ou documental, 

justificando-as com objetividade.

Quanto à prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

alhures.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito, indicando o 

causídico se o seu cliente se responsabilizará pelo comparecimento das 

testemunhas independentemente de intimação.

Intimem-se.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1003526-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE ARAUJO DA SILVA OAB - MT27169/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003526-90.2019.8.11.0007 Vistos. Passo a sanear 

o feito. Inicialmente, INDEFIRO a concessão da Gratuidade de Justiça ao 

requerido, posto que, trata-se de produtor agropecuário (id. 22593067 - 

Pág. 1), comodatário de uma área de 70 Ha (setenta hectares) de terra, o 

qual explora a pecuária e a agricultura. Ademais, verifica-se ser 

coproprietário sobre o lote 96, registrado sob a matrícula n° 7.715 do Livro 

2-AL, cuja parte pertencente ao demandado perfaz 45,02 hectares 

(quarenta e cinco hectares e dois ares), ainda, possui advogado particular 

e não consta nos autos declaração de hipossuficiência financeira. 

Tocante à alegação do autor quanto ao não cumprimento dos alimentos 

provisórios fixados no presente feito, consigno que deverá requerer em 

autos apartados, cf. determina o § 1º, do artigo 531, do CPC. Pois bem. 

Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), ou 

julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355) e julgamento antecipado 

parcial do mérito (CPC art. 356). Fixo os seguintes pontos controvertidos 

(CPC, art. 357, IV): a) mudança da situação financeira do autor após a 

fixação dos alimentos; b) possibilidade do autor pagar os alimentos o 

montante de R$ 1.500,00, a título de alimentos. Por inexistir outras 

questões processuais a serem analisadas nesta oportunidade, declaro o 

processo saneado. Em consequência, DEFIRO a produção de prova oral 

em audiência, consistente na oitiva das partes e suas testemunhas, cujo 

rol deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

intimação das partes desta decisão. Designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 2020, às 13h30min, 

oportunidade em que serão inquiridas as partes e as testemunhas, a 

serem arroladas no prazo de 10 (dez) dias, caso não tenham sido 

indicadas nos autos. INTIMEM-SE as partes para comparecimento pessoal, 

devendo as partes serem intimadas na pessoa de seu patrono, ocasião 

em que serão tomados os depoimentos pessoais, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil. Em relação às 

suas testemunhas, nos termos do art. 455 do CPC, caberão aos 

advogados das partes intimá-las, dispensando-se a intimação do juízo, 

salvo nos casos do §4º do mesmo dispositivo legal. Ciência ao Ministério 

Público. PROCEDA a Secretaria as intimações das partes em razão de erro 

no sistema. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 20 

de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001825-65.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001825-65.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Regulamentação de Guarda c/c Alimentos proposta por Carlos 

Eduardo Franquis Correa, representado por sua genitora, ALINE MAIARA 

FRANQUIS. Entre um ato e outro, determinou-se a intimação pessoal da 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção. A parte autora fora devidamente intimada, 

todavia, quedou-se inerte cf. certidão sob o Id n. 26628003. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Verifico que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu dever 

processual, em flagrante abandono da causa. ISTO POSTO, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

III do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, eis que concedo 

à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Incabível a 

condenação da parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 12 de 813



sucumbenciais, eis que a parte Requerida não constituiu advogado nos 

autos. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes. Alta Floresta, MT, 21 de 

fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003149-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.R. TARIGA - ME (EXECUTADO)

 

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

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

Advogados, para que proceda ao recolhimento das custas do Sr. Oficial 

de Justiça, mediante emissão de Guia de Diligência disponível no site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições do Provimento 

07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 

(cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004689-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO SPOTTI GRECO (EXECUTADO)

LUIZ APARECIDO GRECO (EXECUTADO)

 

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

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

Advogados, para manifestar-se sobre a Diligência Negativa de Id 

29642797, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003059-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003059-48.2018.8.11.0007 Vistos. Ante o teor da 

certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, dê integral cumprimento à decisão retro, sob pena de 

extinção. Com ou sem o cumprimento da decisão retro, vistas dos autos à 

parte requerida para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias e, 

conclusos. Alta Floresta, MT, 27 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140827 Nr: 3394-55.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

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

estes autos com o fito de:

I) certificar a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Acórdão 

sob Fls. 160/166;

II) intimar a Parte Autora, na figura de seus Advogados, para 

manifestar-se quanto às alegações da Autarquia Requerida, no prazo de 

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167 Nr: 69-44.1994.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdOMeCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30 DIAS

Nome do(s) Intimando (a,s):H.de Oliveira Martins e Cia Ltda

Valor das Custas Processuais:R$ 576,67

Prazo para pagamento:05 DIAS

Pagamento sob pena de: que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxa Judiciária implicará na restrição de vosso nome e 

CNPJ/CPF junto a protesto Extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Marco A.A.Faraco - Aux. Judicário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137723 Nr: 1744-70.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Renner S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18.017-A

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

nos autos acerca do pagamento efetuado pela parte executada às 

fls.179/180.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143360 Nr: 4809-73.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco C N H Industrial Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Miosso - Espólio, Ester Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A/MT, Teresa 

Celina de Arruda Alvim - OAB:PR 22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente CONSIGNO que nesta data procedo à vinculação dos valores 

bloqueados via BACENJUD (fl. 127) para a conta judicial.

Outrossim, considerando a ciência da parte executada (fl.129 e verso), e 

a ausência de impugnação ao referido bloqueio, DEFIRO o pedido de fl. 

130. Desta forma, EXPEÇA-SE alvará dos valores vinculados à conta 

judicial deste feito para a conta indicada à fl. 130.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova o prosseguimento do feito, arguindo o que entender por 

direito.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti
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 Cod. Proc.: 121051 Nr: 8279-83.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cilmara Aparecida Terres Passarini, Maria 

Renilda Leal dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francis Dias Paiva - 

OAB:15513-O, Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 Vistos.Considerando a justificativa da parte exequente de impossibilidade 

de indicação da conta bancária do executado sobre a qual pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl. 201/201-v e, por consequência, DEFIRO o pedido de fl. 

202/203.Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem 

dar ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CPF: 823.317.311-87), até o 

valor indicado pelo exequente à fl.202-v (R$ 257.941,02).Frutífera a 

diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, proceder-se-á à 

liberação de eventual indisponibilidade excessiva.Em seguida, INTIME-SE a 

parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente no endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo 

alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, 

ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/80).Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, 

que deverão ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.CONSIGNO que, diante do dever 

de cooperação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 

resposta da instituição financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE 

COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA.Acaso 

haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, 

ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, TORNEM OS 

AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122908 Nr: 1170-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonho Laser Embalagens Ltda-ME, Luiz Jorge, 

Jandira Nogueira Dias Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente no endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

valores em conta, ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 

30 (trinta) dias, observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei 6.830/80).Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do 

sistema, que deverão ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.CONSIGNO que, diante do dever 

de cooperação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 

resposta da instituição financeira, DEVERÁ A PARTE EXEQUENTE 

COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE PENHORA.Acaso 

haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, 

ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, TORNEM OS 

AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125736 Nr: 2833-65.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I J de Oliveira Mercado -ME, Israel José de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a recente mudança de entendimento desta magistrada, 

tendo em vista as inúmeras manifestações das partes exequentes em 

execuções diversas, apontando a impossibilidade de indicação da conta 

bancária do executado sobre a qual se pretende o bloqueio de ativos 

financeiros via Sistema BACENJUD, DEFIRO o pedido de fl. 68/69.

Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CNPJ:05.962.698/0001-40 – 

CPF: 581.339.171-15), até o valor indicado pelo exequente à fl. 68 R$ 

375.732,36.

Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, no endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade 

dos valores em conta.

CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, DEVERÁ A 

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

Havendo impugnação na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, 

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugnar o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67799 Nr: 762-66.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRBM, IRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Compulsando os autos, constata-se que os executados foram 

citados em 07/10/2010, tendo interrompido o prazo prescricional. Ademais, 

o prazo prescricional começou a fluir a partir da intimação da primeira 

diligência infrutífera (26/04/2017), isto porque a demora em analisar o 

pedido de penhora se deu por culpa da morosidade do Poder Judiciário, e 

não por inércia do exequente. Ainda, considerando a recente mudança de 

entendimento desta magistrada, tendo em vista as inúmeras 

manifestações das partes exequentes em execuções diversas, 

apontando a impossibilidade de indicação da conta bancária do executado 

sobre a qual se pretende o bloqueio de ativos financeiros via Sistema 

BACENJUD, DEFIRO o pedido de fl. 96. (...) Por fim restando infrutífera a 

diligência, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem 

baixa na distribuição, nos termos do §2º do artigo 40 da Lei. 6830/80, 

sendo que os autos permanecerão no arquivo, até a fluência integral da 

prescrição intercorrente. Com a fluência do prazo prescricional de que 
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trata o item imediatamente anterior, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos 

conclusos para sentença. Acerca da presente decisão, INTIME-SE a parte 

exequente conforme previsto no § 1° do artigo 40, da Lei n° 6.830/80. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120672 Nr: 7994-90.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A de Carvalho Comercio, Solange Alves de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a recente mudança de entendimento desta magistrada, 

tendo em vista as inúmeras manifestações das partes exequentes em 

execuções diversas, apontando a impossibilidade de indicação da conta 

bancária do executado sobre a qual se pretende o bloqueio de ativos 

financeiros via Sistema BACENJUD, DEFIRO o pedido de fl. 65/66.

Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada (CNPJ: 07.137.256/0001-94 – 

CPF: 616.756.521-04), até o valor indicado pelo exequente à fl. 65 .

Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, no endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 

(cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade 

dos valores em conta.

CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, DEVERÁ A 

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

Havendo impugnação na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, 

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, pugnar o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35456 Nr: 1137-43.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Arceu Peixoto 

Ferreira - OAB:16612/0-MT

 Ante o exposto, por se tratar de instrumento inadequado para alterar a 

decisão proferida, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos sob o ID 19727729, com fundamento nos artigos 1.022 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por conseguinte, mantenho a 

decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.Preclusa a decisão de 

fls. 366/367, cumpra-se a decisão de fl. 284. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50739 Nr: 3333-15.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia Gomes Bocardi Bitello - Me, Dulcinéia 

Gomes Bocardi Bitello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Defiro o pedido de fl. 90 e concedo à Exequente o prazo de 15 (quinze) 

dias para manifestação acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em consequência, determino sejam-lhe remetidos os autos para 

manifestação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52190 Nr: 4274-62.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia Gomes Bocardi Bitello, Dulcinéia 

Gomes Bocardi Bitello - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE da presente 

execução fiscal e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 487, inciso II do CPC.Intime-se.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE OS AUTOS À EXEQUENTE PARA BAIXA 

ADMINISTRATIVA DO DÉBITO, e, após, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes, eis que a demanda não está sujeita à remessa necessária 

(inciso I, §3º, art. 496, NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67707 Nr: 670-88.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR Confecções e Artigos Esportivos Ltda, 

Euristina Maria Lisboa Raineri, Rodolfo Raineri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 Vistos.

Deixo de apreciar o pedido retro, haja vista que DECISÃO de fls.119-v esta 

incompleta.

Desta forma, remeto os autos à secretaria para que providencie e juntem 

os documentos faltantes do feito.

Após, façam-se os autos as deliberações necessária e voltem- me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 15248 Nr: 383-09.2002.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dional de Oliveira Rocha - Espólio, Gregório 

Luiz da Rocha - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Assim, tendo em vista que a parte autora e os demais herdeiros 

passaram a residirem em outros endereços sem informar ao Juízo, e 

ainda, a presunção de validade de suas intimações para dar o devido 

andamento no feito nos antigos endereços, resta caracterizado o 

abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito. Em 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Isento de custas e despesas processuais. Transitado em julgado, 
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AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005664-30.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA ESTELAI DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005664-30.2019.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista o 

teor da certidão retro, NOMEIO em substituição à médica anteriormente 

designada, a Dra. LETICIA ROSA DE ANDRADE, CRM/MT 9120, para 

realizar a perícia médica na parte autora, no dia 26.08.2020, às 09h20min, 

na sala de fisioterapia deste Fórum. No mais, cumpra-se nos termos da 

decisão retro. Intimem-se. Às providências. Alta Floresta, MT, 27 de 

fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002032-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELY WACHTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELY WACHTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002032-93.2019.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE a 

inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente 

com o determinado sob o ID 20059426, qual seja, juntar aos autos as 

renúncias dos herdeiros por meio de instrumento público, a teor do art. 

1.806, do Código Civil, bem como, corrigir o valor dado à causa, 

considerando para tanto, a somatória dos valores dos bens a inventariar 

(porção pertencente ao falecido), e ainda, assinar o Termo 

Circunstanciado sob o ID 25030601, tudo sob pena de remoção. 2) Com o 

aporte do determinado no item “1”, cumpra-se a Secretaria de Vara demais 

determinações da decisão sob o ID 20059426. 3) Lado outro, transcorrido 

in abis o determinado acima, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos 

conclusos. Alta Floresta, MT, 27 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005584-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

TIALER ALGARTE DOS SANTOS OAB - 038.146.571-36 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

N. K. S. S. (HERDEIRO)

PATRICIA SILVA SANTOS OAB - 005.176.851-83 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005584-66.2019.8.11.0007 Vistos. 1) DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

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

processo. 2) NOMEIO inventariante a autora, TIALER ALGARTE DOS 

SANTOS, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, das quais deverá 

lavrar-se termo circunstanciado, nos termos do artigo 620 do CPC. 

Devendo a inventariante, na oportunidade, carrear aos autos certidão de 

dependentes do de cujus, habilitados perante o INSS. CONSIGNE-SE que 

com as primeiras declarações, dentre os documentos necessários a 

comprovar a propriedade dos bens elencados, deverá a inventariante 

carrear procuração com poderes especiais ao causídico, nos termos do 

art. 618, III, do CPC, porventura não sejam estas prestadas pessoalmente. 

3) Com o aporte das primeiras declarações, CITE-SE a herdeira NICOLLE 

KAROLINE SANTOS SILVA (menor impúbere) e os legatários para os 

termos do inventário e partilha, atentando-se o Sr. Gestor para o previsto 

no art. 626, § 1º, 2º e 3º, do CPC. 4) Após, INTIMEM-SE a Fazenda Pública 

(Federal, Estadual e Municipal) e o Ministério Público. 5) Concluídas as 

citações, ABRA-SE vista às partes em cartório e pelo prazo comum de 15 

(quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, 

nos termos em que determinado no art. 627, do CPC. Expeça-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de fevereiro de 2020 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004644-04.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004644-04.2019.8.11.0007 Vistos. MARIA 

CONCEICAO CAMARGO, devidamente qualificada nos autos, requer 

autorização judicial para saque da quantia depositada em conta vinculada 

ao FGTS, em nome de sua genitora falecida, MARIA LUCEIDE PEREIRA. 

Alega a requerente que era filha da falecida e que como tal, faz jus aos 

valores depositados em conta vinculada ao FGTS, inclusive, no que se 

refere à quota-parte dos demais herdeiros, frente às renúncias 

carreadas, bem como, o óbito de um deles, requerendo ao final, 

autorização para levantamento da quantia depositada. Entre um ato e 

outro, sob o ID 28573671, ofício proveniente da Caixa Econômica Federal 

informando o valor vinculado à falecida a título de PIS. Sob o ID 28675943, 

juntou o parte autora certidão de inexistência de dependentes habilitados 

da falecida junto ao INSS. Determinada sob o ID 28965026 a intimação da 

parte autora para manifestar seu interesse no levantamento proporcional 

(quota-parte) do valor apontado sob o ID 28573671 , ou, apresentar 

renúncia por instrumento público ou termo judicial, nos termos do art. 

1.806, do Cód. Civil, em relação à convivente do herdeiro falecido (IVAIR 

PEREIRA CAMARGO), e ainda, quanto aos demais herdeiros vivos, sob as 

penas da lei. Sob o 29513157, a parte requerente pugnou pelo 

levantamento de sua quota-parte. É O RELATÓRIO. DECIDO. Dispõe o art. 

1.037 do Código de Processo Civil: Art. 1.037. Independerá de inventário 

ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 

de novembro de 1980. No ponto, cumpre-me pontuar que o alvará judicial 

constitui um procedimento de jurisdição voluntária, pelo qual se pretende 

obter a permissão para a prática de um ato, no caso dos autos, 

autorização para levantamento de saldo existente junto à Caixa Econômica 

Federal, em nome da falecida MARIA LUCEIDE PEREIRA. Necessário 

esclarecer, que o pedido judicializado encontra respaldo no Decreto nº 

85.845/81, o qual prevê a possibilidade do levantamento de valores 

existentes em contas bancárias, senão, vejamos. “Art. 1º Os valores 

discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus 

dependentes habilitados na forma do artigo 2º. Ainda prevê os artigos 1º e 

5º do referido Decreto, que os valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus 

dependentes habilitados na forma do artigo 2º e que, apenas na falta de 

tais dependentes, farão jus ao citado recebimento, os sucessores do 

titular, previstos na lei civil. Na hipótese dos autos, considerando a 

ausência de dependente habilitado junto à Instituição de Previdência 

(28675947); considerando que consta na certidão de óbito a existência de 

05 herdeiros da falecida (ID 25394030), sendo 01 (um) pós-morto, o qual 
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deixou companheira segundo consta da certidão de óbito (ID 25394020); 

considerando ainda, que não foram carreadas aos autos as respectivas 

renúncias nos termos do art. 1.806, do Cód. Civil; concluo fazer jus a parte 

autora tão somente à quota-parte do valor constante na conta da falecida 

a título de PIS. Ante ao exposto, ACOLHO EM PARTE O PEDIDO e, por 

conseguinte, DETERMINO a expedição de alvará judicial, autorizando a 

requerente a sacar sua quota-parte (1 parte de 5) do saldo existente 

perante a Caixa Econômica Federal em nome da falecida MARIA LUCEIDE 

PEREIRA. Desnecessária a prestação de contas do alvará judicial. Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se observadas as formalidades legais. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 26 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-37.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000960-37.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ADEMIR DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROSANGELA DE SOUSA 

ALENCAR POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 27 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FUMIO HIROTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOELMA ZAMBIASI - ME (REQUERIDO)

TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002787-88.2017.8.11.0007 REQUERENTE: NELSON FUMIO 

HIROTA REQUERIDO: JOELMA ZAMBIASI - ME, TREND FAIRS & CONGR 

OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Vistos. Analisando os autos, 

nota-se que até a presente data não foi formalizada a completa 

triangularização processual, eis que não há documento comprobatório 

acerca da citação da requerida TREND FAIRS & CONGR OPER DE 

VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA. Isso porque no termo de audiência 

acostado ao ID nº.26348684, consta a ausência da mencionada requerida 

e no evento nº.24905774, foi certificado que o autor não informou o 

endereço atualizado da referida empresa ré, de modo que se conclui pela 

ausência de citação, logo não concretizada a completa triangularização 

processual. Portanto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o atual endereço da requerida TREND FAIRS ou 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. Informado o atual paradeiro, desde já, determino que 

seja designada nova sessão de conciliação, visando tenha o feito regular 

prosseguimento, devendo ser citada a requerida TREND FAIRS & CONGR 

OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA no local a ser informado e 

intimadas todas as partes. Caso a parte autora permaneça silente, 

certifique-se e façam os autos conclusos para julgamento. Cite-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PRAWUSKI XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000971-66.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CECILIA 

PRAWUSKI XAVIER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAMARA 

CORINTA HAMMOUD COSTA POLO PASSIVO: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, 

ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-21.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON NUNES BERLANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000974-21.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CLEVERSON 

NUNES BERLANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

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

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

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

CEP: 78580-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HARTMANN OAB - SP157698 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA 

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

CEP: 78580-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA ZONA 02 

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

RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO PROCESSO n. 

1002375-89.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA Endereço: Ramal Jatoba, sn, Sitio 

Santa Maria, Comunidade Galatas, CARLINDA - MT - CEP: 78587-000 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 17 de 813



POLO PASSIVO: Nome: SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA Endereço: RUA SANSÃO ALVES DOS SANTOS, 102, cj 62, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-090 INTIMANDO(A): ELZA 

GARCIA DA ROSA LISBOA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento designada conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução Sala: INSTRUÇÃO - JUIZ 

LEIGO - JUIZADO ALTA FLORESTA Data: 07/05/2020 Hora: 14:00, para 

prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso. ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, 

§2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. ALTA 

FLORESTA, 7 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890 OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002375-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO HARTMANN OAB - SP157698 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA 

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

CEP: 78580-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO PROCESSO n. 1002375-89.2019.8.11.0007 Valor da causa: 

R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização por 

Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA Endereço: Ramal Jatoba, 

sn, Sitio Santa Maria, Comunidade Galaz, CARLINDA - MT - CEP: POLO 

PASSIVO: Nome: SOLUTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

Endereço: RUA SANSÃO ALVES DOS SANTOS, 102, cj 62, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-090 INTIMANDO(A): 

SOLUNTIONS ONE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução Sala: INSTRUÇÃO - JUIZ LEIGO - JUIZADO ALTA FLORESTA 

Data: 07/05/2020 Hora: 14:00, para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confesso. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). ALTA FLORESTA, 7 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890 OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE FATIMA MARQUES LAZAROTTO (REQUERENTE)

CLAUDIO ORESTES (TESTEMUNHA)

TATIANE BELATO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARI ROSE ORESTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME DA CRUZ OAB - MT25994/O-O (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 07 de Maio 

de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-46.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE FATIMA MARQUES LAZAROTTO (REQUERENTE)

CLAUDIO ORESTES (TESTEMUNHA)

TATIANE BELATO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI OAB - MT17355/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARI ROSE ORESTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME DA CRUZ OAB - MT25994/O-O (ADVOGADO(A))

 

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

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 07 de 

Maio de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS PACHECO (INTERESSADO)

VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RIPOL (REQUERIDO)

ELLEN PEREIRA RIPOL (TESTEMUNHA)

 

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

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 14 de Maio 

de 2020, às 14:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALEIXO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte AUTORA 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 02 de 

Abril de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALEIXO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte REQUERIDA 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 02 de 

Abril de 2020, às 15:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINOS DERO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu advogado, do teor 

do AR juntado no ID nº 28723639, para que indique o endereço atualizado 

do requerido, no prazo de 10 (dez) dias. Yana Kálita de Araujo Sousa 

Estagiária - 41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005368-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MUNHOZ (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

Abril de 2020, às 14:00 horas. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 

41890

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-31.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 02 de 

Abril de 2020, às 15h00min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANKE SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000982-95.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANKE SCHMIDT 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA MOCCI DADALTO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 

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

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-35.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANKE SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000986-35.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANKE SCHMIDT 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANA MOCCI DADALTO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 

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

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000777-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000777-37.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: JAIRO CEZAR DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública Estadual. 

Em análise do feito e do cálculo aportado ao Id nº 29336707, verifica-se 

que o valor exequendo ultrapassa o limite estabelecido para expedição de 

Requisição de Pequeno Valor, já que o artigo 1º da Lei Estadual nº 

10.656/2017 estabelece que serão consideradas como de pequeno valor 

as obrigações cujo valor não exceda 100 (cem) UPFs/MT, e o valor atual 

da UPF/MT é de R$ 148,98 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e 

quatro centavos (http://www5.sefaz.mt.gov.br/upf-mt). Assim, INTIME-SE 

o exequente para informar se deseja prosseguir a execução através de 

Requisição de Pequeno Valor (observado o limite previsto no art. 1º da Lei 

Estadual nº 10.656/2017), renunciando a quantia excedente, ou através 

de expedição de Precatório, nos termos do artigo 4º da Lei suso, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Em caso de renúncia ao crédito de valor excedente, 

EXPEÇA-SE RPV via Sistema SRP diretamente ao ente público, na pessoa 

de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os documentos 

relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento 11/2017-CM, requisitando o 

pagamento do valor do débito atualizado, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com a ressalva de 

que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico do numerário 

suficiente ao cumprimento da decisão. De outro norte, caso não haja 

renúncia ao crédito de valor excedente, EXPEÇA-SE PRECATÓRIO 

direcionado ao Presidente do TJMT, nos termos do artigo 13, II, da Lei nº 

12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-20.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA FAUSTO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1000987-20.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:NEUZA FAUSTO 

DE FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIS DIAS PAIVA 

POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 

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

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-72.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDMERICAN COMPRA DE OURO EIRELI - ME (REQUERIDO)

WILLIAN RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000990-72.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:CELSO CRESPIM 

BEVILAQUA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULLY 

FRANCIELE RUELIS POLO PASSIVO: GOLDMERICAN COMPRA DE OURO 

EIRELI - ME e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

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

15/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004428-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

Certifico a contestação apresentada no ID nº 29695015, foi interposta 

tempestivamente. Certifico que procedo a intimação da parte autora, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001399-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TEREZINHA PIANOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001399-87.2016.8.11.0007 AUTOR(A): ANA TEREZINHA 

PIANOWSKI REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Inicialmente, 

RETIFIQUE-SE a autuação no sistema PJe quanto ao tipo de procedimento. 

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão e o declínio da 

competência a este Juízo, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requererem o que entenderem de direito. Decorrido o prazo 

supra sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, com 

as baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de 

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

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000198-21.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000198-21.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: BRUNO VILELA 
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GOMES EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos. INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar os títulos originais perante a 

Secretaria da Vara, sob pena de indeferimento. Apresentados os títulos 

originais, certifique-se e, após, NOTIFIQUE-SE a Fazenda Pública para, 

querendo, opor embargos nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que dispõe 

sobre a aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de Processo Civil nas 

execuções de título judicial do Juizado da Fazenda Pública, bem como nos 

moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. Caso sejam ofertados 

embargos, intime-se o embargado/exequente para, em 10 (dez) dias, 

manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do prazo sem que 

tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000883-28.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO AUGUSTO CARVALHO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000883-28.2020.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO 

AUGUSTO CARVALHO DOS ANJOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Antes de 

apreciar o pedido de antecipação de tutela, INTIME-SE a parte requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial, trazendo aos 

autos o termo de nomeação para as funções comissionadas de Secretário 

de Escola e Diretor Escolar, bem como cópia do Estatuto do Servidor 

Público do Estado de Mato Grosso e da legislação estadual que rege a 

carreira dos profissionais da educação , sob pena de indeferimento do 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001196-28.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR DOMINGOS ARALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CELIO FORMIGONI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001196-28.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ODENIR 

DOMINGOS ARALDI EXECUTADO: AUREO CELIO FORMIGONI Vistos. 

Defiro o pedido formulado no ID nº. 29175443. Desse modo, expeça-se 

novo mandado de penhora e remoção, a ser cumprido no endereço 

indicado no evento nº 29175443 . Intime-se. Cumpra-se Alta Floresta/MT, 

28 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002337-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSIVAN DOS SANTOS VIDAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 09 de 

Julho de 2019, às 15h20min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-26.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGNO MOREL LUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001006-26.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSE AGNO 

MOREL LUCK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS BARELLA POLO 

PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78580-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131206 Nr: 5826-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Minas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Altair Nery - 

OAB:24476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, José Altair Nery - OAB:24476/MT

 Certifico que procedo a intimação do Patrono do autor do fato, Dr. José 

Altair Nery, do inteiro teor da Decisão de fls. 111/111-vº, dos presentes 

autos

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005184-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES FERNANDES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005184-52.2019.8.11.0007 INTERESSADO: SUELI 

RODRIGUES FERNANDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Infere-se dos autos que a parte 

requerida efetuou a corte de energia elétrica da Unidade Consumidora da 

requerente, descumprindo decisão judicial. Assim, a requerente pugna por 

nova intimação da requerida para cumprimento imediato da liminar, visto se 

tratar de serviço público essencial e contínuo, sendo que a interrupção 
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indevida vem gerando prejuízos irreparáveis à parte autora. Ademais, a 

parte autora apresentou relatório que comprova o regular pagamento das 

faturas de energia elétrica que sobrevieram ao ingresso da ação, 

demonstrando que não há razão para o referido corte. Em última análise, a 

autora juntou aos autos virtuais um vídeo que registra o momento do corte 

no fornecimento de energia elétrica. Desta feita, considerando o 

descumprimento da ordem liminar, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte ré, 

na pessoa de seu representante legal, para que proceda o 

restabelecimento dos serviços de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/1553727-7, no prazo máximo de 03 (três) horas, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Nos termos do artigo 

380 da CNGC, consigne-se na intimação a advertência de que, persistindo 

o descumprimento, o responsável estará sujeito à sanção civil (multa 

cominatória já fixada) e poderá sujeitar-se, ainda, à sanção penal (crime 

de desobediência). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de 

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

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005413-12.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005413-12.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO 

CASSILHAS VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Tendo em vista o teor da certidão de ID nº. 27532348, INDEFIRO o pedido 

para depósito em cartório dos títulos originais, conforme expresso no 

Enunciado 126 Fonaje, in verbis: “Em execução eletrônica de título 

extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original apresentado 

até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbado ou 

retido pela secretaria (XXIV Encontro – Florianópolis/SC).” Posto isto, 

decorrido o prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública e considerando que o valor não excede ao estabelecido 

em Lei como de pequeno valor, HOMOLOGO o cálculo do débito 

apresentado pelo credor na petição inicial. Intimem-se as partes acerca da 

homologação do cálculo. Decorrido o prazo recursal contra a presente 

decisão homologatória, proceda-se a elaboração do cálculo de liquidação 

do débito objeto da presente execução judicial diretamente no Sistema 

SRP, dispensado o cumprimento do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, 

conforme disposto no Provimento nº 6/2020-CM. Apurado o cálculo e 

constatado que o crédito se enquadra como de pequeno valor, 

EXPEÇA-SE Ofício Requisitório através do Sistema SRP diretamente ao 

ente público, na pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído 

com os documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento 

11/2017-CM, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão. Deverá o ofício requisitório ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser 

acompanhado dos documentos elencados no artigo 4º, §1º do 

mencionado Provimento. Consigne-se que o ente público deverá efetuar o 

pagamento do valor líquido constante no Ofício Requisitório mediante guia 

de depósito na conta judicial vinculada a este processo, emitida no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissãoPubl icaForm.do. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 27 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000822-70.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000822-70.2020.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DO 

SOCORRO DA SILVA SOARES REQUERIDO: PENDRAGON HOTELARIA, 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

pedido de tutela provisória objetivando a exclusão do protesto que a parte 

autora alega ser indevido. Pois bem. O artigo 294 do CPC prevê que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. No 

caso em tela, restam plenamente evidenciados os elementos da tutela de 

urgência legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a 

probabilidade de seu direito, mediante documentos que acompanham a 

petição inicial; bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo 

caso a medida não seja deferida liminarmente. Ademais, não se pode 

tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que 

até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. 

Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que a parte requerida promova a suspensão do protesto do 

título que representa a relação jurídica discutida na presente demanda, no 

prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

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

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

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

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de 

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

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004707-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004707-29.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: KELLYAN DE 

SOUZA MARIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo 

em vista a manifestação da Fazenda Pública no Id nº 28419924, 

HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pela credora na petição 

inicial. Intimem-se as partes acerca da homologação do cálculo. Após, 

proceda-se a elaboração do cálculo de liquidação do débito objeto da 

presente execução judicial diretamente no Sistema SRP, dispensado o 

cumprimento do art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM, conforme disposto 

no Provimento nº 6/2020-CM. Apurado o cálculo e constatado que o 

crédito se enquadra como de pequeno valor, EXPEÇA-SE Ofício 

Requisitório através do Sistema SRP diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento 11/2017-CM, 

requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu recebimento, com a 

ressalva de que poderá ser determinado o sequestro/bloqueio eletrônico 

do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Deverá o ofício 

requisitório ser expedido de acordo com o modelo constante do Anexo I do 

Provimento nº 11/2017-CM, bem como ser acompanhado dos documentos 

elencados no artigo 4º, §1º do mencionado Provimento. Consigne-se que o 

ente público deverá efetuar o pagamento do valor líquido constante no 

Ofício Requisitório mediante guia de depósito na conta judicial vinculada a 
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e s t e  p r o c e s s o ,  e m i t i d a  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissãoPubl icaForm.do. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 28 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004991-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NOLL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004991-37.2019.8.11.0007 REQUERENTE: RAFAELA NOLL 

DOS SANTOS REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos. 

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

9.099/95. Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

designada, consoante termo juntado no ID nº 28489085. Dispõe o artigo 51 

da Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I-Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Registre-se que ao autor faltoso é imposto o 

dever de pagar as custas do processo, nos termos do artigo 949, II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas 

processuais somente se restar provado que a ausência decorreu de 

força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em 

tela, a parte autora apresentou atestado médico a fim de justificar a 

impossibilidade de comparecimento em audiência designada (Id nº 

28825276). No entanto, em análise percuciente dos autos, verifica-se que 

o documento apresentado não é idôneo, eis que não há identificação do 

médico infra-assinado do referido atestado. Além do mais, a CID 

mencionada não apresenta justificativa suficiente para ausência da autora 

em audiência. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, em face do disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e 

no artigo 949, II, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento das custas processuais. Intime-se. Cumpra-se. 

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

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005450-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AZZARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1005450-39.2019.8.11.0007 REQUERENTE: AZZARE 

COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE VESTUARIOS EIRELI 

REQUERIDO: SOLANGE ALVES DE SOUZA Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora, apesar de devidamente intimada em audiência 

para praticar no processo o ato que lhe competia, isto é, apresentar o 

endereço atualizado da requerida, quedou-se inerte (ID nº. 29526738). 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo pela parte requerente, porquanto resta evidenciado que esta 

não praticou os atos processuais que lhe competem e indubitavelmente 

abandonou o processo. Ademais, em obediência ao princípio da 

celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é inadmissível 

aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da parte autora, 

não restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000142-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE CAVALCANTE ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S. A. (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000142-22.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIS FELIPE 

CAVALCANTE ROCHA EXECUTADO: CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S. 

A., LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Vistos. Relatório dispensado face 

ao permissivo do Art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pela requerida CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO 

S/A contra a decisão proferida no ID nº. 26140926, que deferiu o pedido 

de nulidade da intimação e indeferiu o pleito de devolução do prazo 

recursal apresentado pela referida parte, sob o argumento de que o juízo 

foi contraditório ao reconhecer a nulidade e negar a mencionada 

devolução (ID nº.26528928). Por seu turno, o requerente, ora embargado, 

manifestou no sentido de que os embargos devem ser rejeitados por não 

existir a alegada contradição (ID nº.29099939). É o necessário. DECIDO. 

Em análise percuciente dos autos constato que a pretensão da 

Embargante não merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os 

embargos declaratórios, na esfera dos Juizados Especiais, devem ser 

manejados em face de SENTENÇA ou ACÓRDÃO, com o escopo de 

elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida 

ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos 

artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95. In casu, vejo que a insurgência da 

requerida/embargante é contra o decisório que analisou o pedido de 

nulidade de intimação da sentença e a devolução do prazo recursal, na 

qual não se constata nenhuma das situações acima descritas e não há 

erro material que ocasionaria a correção de ofício, ainda que não fosse o 

recurso adequado. São, portanto, indevidos os embargos de declaração 

que tem por única finalidade o reexame de controvérsia jurídica já 

apreciada anteriormente como ocorre no caso em tela. Repita-se que no 

caso dos autos não há obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro 

material existente na análise do pleito da requerida, inexistindo, pois, as 

irregularidades apontadas. O que há, de fato, nos embargos interpostos 

pela requerida é a insurgência da parte embargante quanto ao mérito da 

decisão, pleiteando, na verdade o reexame do posicionamento judicial 

adotado ante o seu inconformismo pelo não acolhimento da pretensão 
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suscitada, portanto, persistindo discordância, deverá valer-se da via 

adequada. Logo, in casu, vejo que não ocorreu qualquer das situações 

específicas estabelecidas na legislação alhures transcrita que justifique e 

ampare o cabimento do petitório. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 26528928, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001502-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRES AGUERO PINHEIRO (REQUERENTE)

SO O SENHOR E DEUS MISSOES E ENCONTROS DE PROFETAS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001502-89.2019.8.11.0007 REQUERENTE: SO O SENHOR E 

DEUS MISSOES E ENCONTROS DE PROFETAS, ANDRES AGUERO 

PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado face ao permissivo do Art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por 

ANDRES AGUERO PINHEIRO (ID nº. 27301164), alegando contradição na 

sentença proferida no ID nº. 26718414. Por seu turno, a embargada 

argumentou que não há os alegados vícios apontados na sentença e que 

o embargante deve valer-se da via adequada para apresentar a sua 

insurgência contra o julgado (ID nº. 29104944). É o necessário. DECIDO. 

Cinge-se do recurso interposto pelo embargante a alegação de que a 

sentença fora omissa por ter julgado extinto o processo sem resolução de 

mérito e ter reconhecido a ilegitimidade ativa da organização religiosa 

fundamentando de forma genérica o seu convencimento. Entretanto, vale 

observar que a sentença objurgada explanou os motivos ensejadores do 

seu convencimento e fundamentou devidamente as suas conclusões, 

inexistindo, pois, as irregularidades apontadas. Ademais disso, é cediço 

geral que os embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo 

de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou 

dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante 

dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, 

vejo que não ocorreu qualquer das situações específicas estabelecidas 

na legislação supratranscrita. A insurgência do embargante se dá quanto 

ao entendimento judicial no julgamento da causa, pleiteando, na verdade, o 

reexame da tese analisada na sentença ante o seu inconformismo com o 

reconhecimento da ilegitimidade da parte a extinção da ação, portanto, 

persistindo discordância, deverá valer-se da via adequada. Ante o 

exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no 

id n.º 27301164, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

28 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 173388 Nr: 5598-04.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Estevão Eleodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 Processo n.º 5598-04.2018.811.0007

Código: 173388

5ª Vara

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Desde já, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 24 de 

março de 2020, às 14h00min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Alta Floresta/MT, 29 de abril de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 175426 Nr: 105-12.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:19968/O MT

 Processo n.º 105-12.2019.811.0007

Código: 175426

 Vistos etc.

Não vislumbro a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, razão pela qual não entendo que seja caso de absolvição 

sumária.

Assim, designo audiência de instrução de julgamento para o dia 26 de 

março de 2020 às 16h45min.

INTIMEM-SE a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes para comparecerem na audiência designada.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Alta Floresta/MT, 23 de julho de 2019.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 190458 Nr: 469-47.2020.811.0007

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fagner Vanderlei Teixeira de Castro, JOSIMAR 

ALVES DE OLIVEIRA, JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA, LUCAS SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Barella - 

OAB:20342/MT, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 Processo nº469-47.2020.811.0007Código 1904585ª Vara.9.Ante ao 

exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva e consequentemente MANTENHO a 

prisão preventiva do autuado JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA, notadamente 

por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto 

cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra.10.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.11.Às providências.Alta Floresta/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

6ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38078 Nr: 3551-14.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão de 

fl. 125, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58412 Nr: 5035-59.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387 B, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11065-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do executado 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 101/108, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59776 Nr: 4358-29.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Rodrigues, Terezinha Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane do Amaral - 

OAB:23772/O, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11.063-A, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 244/250, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90664 Nr: 5021-07.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONIVALDO PACHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca da certidão de fl. 153, bem como para manifestar-se 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99547 Nr: 1036-59.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Gonçalves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zaqueu Bernardes de Souza, Max Johny 

Gomes Vieira, Altair Afonso Krepsz, N Z Máquinas Industriais, Nova Lider 

Ind. e Com. de Máquinas Industriais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

OAB:24032/O, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT, Orlando 

Junio Gonçalves de Moraes - OAB:26449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivania Benedit Souza - 

OAB:16.224-MT, Luiz Pires Rocha - OAB:13067/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da decisão de fls. 196 e 

da restrição veicular levada a efeito pelo sistema RENAJUD conforme 

comprovante de fls. 201/203, bem como para providenciar o necessário 

para a penhora, indicando a localização do veículo, e ainda, se deseja a 

remoção, permanecendo como depositário do bem móvel, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122406 Nr: 831-25.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Congregação de Santa Catarina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): William José Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Sant'Anna - OAB:396157, 

Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, Luiz Augusto Guglielmi 

Eid - OAB:166.567/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

643/660, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123864 Nr: 1758-88.2015.811.0007

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Muniz Ribeiro - 

OAB:MT/16.325, Dorival Adilson Benette de Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestar interesse em executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128107 Nr: 4138-84.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distarctica - Distribuidora de Bebidas Ltda - 

EPP, Edson Arrotéia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Camargo Silva - OAB:, 

Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, Toshimi Tamura Filho - 

OAB:309.787-SP, Vinicius Camargo Silva - OAB:155.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente acerca da certidão de fl. 142, para manifestar-se requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181122 Nr: 2947-62.2019.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Thiel de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar o cálculo atualizado, incluindo o valor da multa 

e ainda indicar bens do requerido passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90533 Nr: 4381-47.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isley Simões Dutra de Oliveira - 

OAB:21.047, Jânio Paixão Lopes - OAB:7537 OAB-GO, Thiago 

Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANE DOS 

SANTOS MENINO, para devolução dos autos nº 4381-47.2009.811.0004, 

Protocolo 90533, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221502 Nr: 3767-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA HERCILINA 

VIEIRA LIMA SOUSA, para devolução dos autos nº 

3767-95.2016.811.0004, Protocolo 221502, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 315236 Nr: 10695-57.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abi Sifuente de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna Inacia da Silva Melo, Xavier Geraldo 

Ferreira de Melo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VITOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial.

 3. Restando infrutífera a tentativa, INTIME-SE a parte Requerente para 

apresentar novo endereço.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151970 Nr: 2460-82.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Marques Vieira de 

Castro - OAB:31522/GO

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Banco da 

Amazônia s/a em face de Adriano Alves da Silva, visando o recebimento 

dos valores acordados às fls. 191/199 e homologados à fl.201.

2. Aduz a parte Autora que a parte Executada não cumpriu o acordo 

firmado, devendo, portanto, ter prosseguimento ao cumprimento de 

sentença, visto que o acordo foi homologado por sentença.

3. Às fls. 222, foi determinada a intimação da parte executada para 

proceder com o pagamento do valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Depois de intimada a parte executada ingressou com impugnação ao 

cumprimento de sentença, requerendo preliminarmente a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça, alegando a nulidade da citação por 

carta precatória, além de requerer a extinção do cumprimento de sentença 

por inexigibilidade da cédula de credito rural.

5. Por fim, a parte Exequente peticionou às fls. 300/306, pleiteando a 

improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença e 

consequente continuação do feito.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. A parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença alegando primeiramente nulidade da citação feita por meio de 

carta precatória, ocorre que tal argumento não tem a possibilidade mínima 

de prosperar, visto que em nenhum momento foi determinada a citação da 

parte Executada, mas sim sua a intimação, conforme bem dispõe o artigo 

513, § 4º, CPC, sendo somente feita por meio de carta precatória em 

decorrência do decurso do lapso temporal superior a um do pedido de 

cumprimento de sentença para a sentença proferida à fl. 201.

8. Assim sendo, REJEITO o pedido de nulidade da citação e DETERMINO o 

prosseguimento da Execução, visto que o executado foi devidamente 

intimado, conforme certidão de fl.240.

9. Com relação aos demais pedidos feitos pelo Executado na impugnação 

ao cumprimento de sentença, não devem subsistir, visto que se trata de 

argumentos relacionados às cédulas de crédito rural que não devem mais 

ser discutidos, principalmente, pois a parte Demandada participou e 

assinou do acordo firmado às fls.191/199, assumindo a dívida dos 

executados com a empresa Exequente, não sendo possível discussão 

acerca de incidência de juros ou qualquer outro aspecto relativo às 

cédulas de crédito que deram causa ao acordo, sendo objeto neste 

momento somente a execução do acordo firmado às fls. 191/199 que até o 

momento não foi cumprido pelo Executado.

10. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, uma vez que a parte 

Demandada não carreou nenhum documento sequer que comprove a sua 

hipossuficiência financeira.

11. INTIME-SE a parte Exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostando planilha de crédito atualizada e 
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requerendo o que entender de direito.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159041 Nr: 11850-76.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das partes executadas, com 

o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179479 Nr: 1474-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Geraldi Agi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

 2. PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD e SIEL visando localizar 

os novos endereços da parte demandada.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100755 Nr: 5758-19.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. Ferreira Laticinios, Lázaro Gomes 

Ferreira, Orivânia Correia do Prado Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO GONSALVES DE 

RESENDE - OAB:6.272/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 307466 Nr: 6482-08.2019.811.0004

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roginei Borges de Souza, Rogério Pereira 

Cantuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VENTURINE ESTEVES - 

OAB:21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:MT 21.440

 13.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada DETERMINO a expedição do competente 

mandado de Reintegração de Posse, em favor da Autora, no imóvel 

urbano locado sob o lote 25, da quadra 196, do Bairro Jardim Nova Barra 

Norte, com área de 32,70m², nesta urbe. Consigne-se no mandado que os 

Requeridos deverão desocupar o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por 

descumprimento.14.INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, aditar a petição inicial com a complementação de sua 

argumentação, conforme determina o artigo 303, I, CPC.15.Após, 

voltem-me os autos conclusos para designar a audiência de conciliação, 

conforme disposto no artigo 303, II, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325059 Nr: 202-84.2020.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celisvaldo Carvalho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação verbal, impulsiono os autos e procedo a 

intimação das partes para que fiquem cientes de que a audiência está 

designada para o dia 07 de abril e 2020 às 16hs30min - horário de Mato 

Grosso, ficando mantido as demais determinações de fls. 54/55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318059 Nr: 12171-33.2019.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISMAR OLIVEIRA BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca da restrição de fls. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166563 Nr: 9066-92.2012.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francielma Lopes de Oliveira, Admilson Uruguay de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Euripedes Luiz Esteves, Raimundo Santana da Silva, Manoel Eliel 

Reis Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B, Hugo Ramos Vilela- Defensor Público - 

OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185197 Nr: 6443-84.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Martins de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romir Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Roberta Rockenbach 

Padilha - OAB:MT 18.109, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca das conusultas realizadas em fls. 217/225, requerendo o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239295 Nr: 15724-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Sipriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Colombo Miranda Noleto, Elvis 

Carlos Bueno Noleto, Nazareth Pauline Bueno Noleto, Aline Bueno Noleto 

Teichmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Carvalho da Mota - 

OAB:MT 13.302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243630 Nr: 1810-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a, Banco Bradesco 

Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Vitório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958 Nr: 2422-61.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES PLANALTO LTDA, 

Mário Kimura, Maria Lúcia França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 

4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando o pedido retro, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerente, via matéria de 

imprensa, para que apresente planilha atualizada do débito, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5742 Nr: 1230-30.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Barros Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Galego Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36780 Nr: 1150-22.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( DEZOITO reais), quantia esta que deverá 

ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323150 Nr: 14643-07.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco De Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323210 Nr: 14673-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clezia Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179479 Nr: 1474-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Geraldi Agi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187265 Nr: 8094-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Seguritizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Matheus e Cia Ltda, Luciana Aparecida 

Matheus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197833 Nr: 2398-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Silva Junior - Industria e Comércio - ME, 

Priscila Barreto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237381 Nr: 14364-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariana Fernana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237982 Nr: 14786-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassyo Rezende Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159041 Nr: 11850-76.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca das respostas encartadas em fls. 179/181, requerendo o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301135 Nr: 2935-57.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIRYNE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a consulta nos autos conforme fls. 58/59, INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309553 Nr: 7671-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viliomar Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVON PIRES GONÇALVES FILHO - 

OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698
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 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, abro vistas à parte autora 

para se manifestar nos autos no prazo de 15 dias, acerca da impugnação 

aos embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310861 Nr: 8395-25.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Temistocles Carvalho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A, Filisberto Cordeiro 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyago Santana Ferreira - 

OAB:MT 20.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR FALTA DE CITAÇÃO EM TEMPO 

HÁBIL

Nos termos do artigo 334 CPC e 394 da CNGC, e considerando que não 

haverá tempo hábil de 20 dias para a citação do requerido antes da 

audiência aprazada, remeto os autos conclusos para deliberações: “ Art. 

334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.”

Art. 394. Na expedição de cartas precatórias para realização de atos 

processuais com data marcada, recomenda-se aos Juízes Deprecantes 

seja esta fixada com razoável espaço de tempo, assim entendendo, nos 

casos sem urgência, um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311201 Nr: 8589-25.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priscila Mayara de Andrade Cruvinel, Krislian 

Layson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA FERNANDA CESAR DOS 

SANTOS - OAB:19916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR FALTA DE CITAÇÃO EM TEMPO 

HÁBIL

Nos termos do artigo 334 CPC e 394 da CNGC, e considerando que não 

haverá tempo hábil de 20 dias para a citação do requerido antes da 

audiência aprazada, remeto os autos conclusos para deliberações: “ Art. 

334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.”

Art. 394. Na expedição de cartas precatórias para realização de atos 

processuais com data marcada, recomenda-se aos Juízes Deprecantes 

seja esta fixada com razoável espaço de tempo, assim entendendo, nos 

casos sem urgência, um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242671 Nr: 1192-80.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Barbosa Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conceição Pereira Gomes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264353 Nr: 15728-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242054 Nr: 741-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Luiz Silva Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte embargante, via DJE, para que 

deposite em juízo, no prazo de 100 (dez) dias, os honorários do perito, 

conforme petição de fls. 116/133, no valor de R$ 4.980,00 (quatro mil, 

novecentos e oitenta reais).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171418 Nr: 4129-05.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Neudi Pedro Manfroi Júnior, Judith Dias Teixeira Esteves, Maria 

do Amparo Oliveira dos Santos Souza, Vinicius Domingues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 4129-05.2013.811.0004, 

Protocolo 171418, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211212 Nr: 10204-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neudi Pedro Manfroi Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 
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OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 10204-89.2015.811.0004, 

Protocolo 211212, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228570 Nr: 8096-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria Rodrigues, Lourival Moreira da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A, Espolio de Ignez Benacchio 

Regino, Pedro Simon Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126, Lourival Moreira da Mata - OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133 OAB-MT, Antônio Alves de Sousa Filho - OAB:GO 12.415, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, RENATA 

BENACCHIO REGINO - OAB:224309

 Vistos.

Defiro, pelo prazo de 5 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326604 Nr: 1017-81.2020.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana D´arc de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kenia Cristina Borges - 

OAB:16.122-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 1017-81.2020.811.0004, 

Protocolo 326604, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171599 Nr: 4347-33.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Batista de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, Maria 

Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748

 Vistos.

Diante do gozo da licença da Juíza titular, encontrando-se a 2ª Vara Cível 

em regime de substituição legal, bem como a incompatibilidade com a pauta 

de audiências da 1ª Vara Cível de titularidade deste magistrado, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

15/04/2020, às 15:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações necessárias, inclusive via telefone, a fim 

de evitar comparecimento desnecessário das partes e testemunhas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310727 Nr: 8312-09.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Cintra de Souza, Maria Cardoso da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOMINGOS SAVIO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 8312-09.2019.811.0004, 

Protocolo 310727, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104223 Nr: 9225-06.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laci Abadia de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO EMÍLIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES, para devolução dos autos nº 

9225-06.2010.811.0004, Protocolo 104223, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69671 Nr: 3112-41.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herval Alves D'Afonseca, Alfredo Floriano 

Tonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, PAULA GRAZIANE DELMONDES - OAB:17.744/MT, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Wesley 

Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA GRAZIANE 

DELMONDES, para devolução dos autos nº 3112-41.2007.811.0004, 

Protocolo 69671, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187708 Nr: 8466-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edivania Nogueira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARISTER ROSA 

DA SILVA VIEIRA, para devolução dos autos nº 8466-03.2014.811.0004, 

Protocolo 187708, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320032 Nr: 13077-23.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Severino de Oliveira, Virgilio Bueno 

Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 13077-23.2019.811.0004, 

Protocolo 320032, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 285482 Nr: 10376-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Marques Vieira de Castro 

- OAB:31522/GO, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 MANTEM-SE a decisão agravada pelo recurso de nº 

1001716-04.2019.8.11.0000, pelos seus próprios fundamentos.

AGUARDE-SE o julgamento do recurso. Após, façam os autos conclusos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318972 Nr: 12567-10.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFFdS, JNFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Rocha Alves - 

OAB:57911/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320806 Nr: 13491-21.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSK, MKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:MT-17950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289478 Nr: 12667-96.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANNIERI CAVALCANTI LOPES - 

OAB:35352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE HUMBERTO 

RAMOS ALMEIDA DOS REIS, para devolução dos autos nº 

12667-96.2018.811.0004, Protocolo 289478, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289869 Nr: 12935-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdLPCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Grécia Rodrigues 

Nogueira - OAB:OAB/MT 22476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para, prazo de 15 (quinze) dias manifestar se 

pretende a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão, 

conforme determinado no r. despacho de fls. 30/31 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321779 Nr: 14240-38.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gualberto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO SOUTO - 

OAB:Defensor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321780 Nr: 13941-61.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Araujo Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ediano Araujo Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248711 Nr: 5343-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Piedade Araújo Figueiredo, André Luiz Santos 

Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Trindade do Nascimento 

- OAB:27318B MT, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, 

Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Rosana Gomes da 

Rosa - OAB:MT 8.487-B, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Valdeir 

Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257719 Nr: 11290-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Vilela Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257953 Nr: 11433-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdMeP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyago Santana Ferreira - 

OAB:MT 20.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HYAGO SANTANA 

FERREIRA, para devolução dos autos nº 11433-16.2017.811.0004, 

Protocolo 257953, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177181 Nr: 11362-53.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altieres Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 11362-53.2013.811.0004 – Código: 177181

Vistos.

Tendo em vista que a documentação necessária para a liquidação da 

sentença é acessível a parte autora e que não há qualquer demonstração 

acerca da impossibilidade de se conseguir tais documentos, indefiro o 

requerimento de apresentação, pelo Estado, o que é de interesse do autor.

Assim, não havendo a juntada pela parte autora de documentos 

necessários à liquidação da sentença, inclusive para possibilitar o trabalho 

de eventual perito a ser nomeado, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 328832 Nr: 2302-12.2020.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA FERRARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR DOS SANTOS - 

OAB:30010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 fisco acerca dos tributos a serem arrecadados, sendo que o impasse se 

deu apenas pela tipificação da mercadoria transportada. Com base nisso, 

extrai-se a probabilidade do direito pleiteado pelo autor. Já o dano de difícil 

reparação, extrai-se do fato de que a mercadoria apreendida é perecível, 

podendo ser totalmente perdida, pois está mal acondicionada e exposta. 

Além disso, caso haja a perda do carregamento, a parte autora terá um 

enorme prejuízo econômico, visto que a carga em questão é de alto valor. 

Se não bastasse, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou 

entendimento por meio do julgamento do IRDR, Tema 2, de que a 

apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa coibir infração 

material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação 

fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do 

diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) 

pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja 

submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 

1012269-81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 

19/09/2019).Assim, embora o ato não seja de total ilegalidade, visto que, 

de primeira mão, a nota fiscal relata mercadoria diversa da que está sendo 

transportada, por meio dos documentos anexados aos autos, os fatos 

foram aclarados pela parte autora, sendo que o documento fiscal 

apresentado pelo requerente é idôneo e pormenorizam a mercadoria 

apreendida.Portanto, fortes nos argumentos retro expostos, defiro a tutela 

de urgência de natureza cautelar de caráter antecipado, com o fim de 

liberar a mercadoria apreendida, constante na nota fiscal de fls. 29, 

independente do pagamento da multa arbitrada, porém, sem isentá-lo 

desta.Cite, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil, o 

requerido.Após, conclusos.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191689 Nr: 11504-23.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Estado de 

Mato Grosso, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA DETRAN para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da 

Apelação interposta.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118342 Nr: 556-04.1986.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertisul S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Forte Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS ANTONIO 

MECENA DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

556-04.1986.811.0004, Protocolo 118342, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231325 Nr: 9988-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Papelaria e Livraria Ltda -ME, Charles 

Ricardo Cunha da Silva, Diego Augusto Nunes Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MASTER PAPELARIA E LIVRARIA LTDA 

-ME, CNPJ: 13562803000181, atualmente em local incerto e não sabido 

CHARLES RICARDO CUNHA DA SILVA, Cpf: 00492384185, Rg: 17366690, 

brasileiro(a), casado(a), moto-taxi e atualmente em local incerto e não 

sabido DIEGO AUGUSTO NUNES REZENDE, Cpf: 04532714133, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES, acima nominados, por todo o 

teor da r. decisão abaixo transcrita, bem como para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem nos autos acima identificados acerca do bloqueio 

de valores realizado em sua conta bancária (penhora on line), conforme 

consta às fls. 45/47 dos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online em contas 

em nome dos executados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial. Oficie-se à diretoria da Conta 

Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a 

este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.Dessa 

forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte exequente.Caso transcorrido o prazo, 

sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 27 de fevereiro de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164199 Nr: 5933-42.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Nunes dos Santos, Jairo Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo de fls. 256/298 acostado 

nos autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245541 Nr: 3240-12.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATERSHOPP COMÉRCIO A VAREJO DE 

PEÇAS E ACESSÓRIOS, Frank Lucas dos Santos, Renato Jerônimo 

Macêdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BATERSHOPP COMÉRCIO A VAREJO DE 

PEÇAS E ACESSÓRIOS, CNPJ: 14218759000150, atualmente em local 

incerto e não sabido FRANK LUCAS DOS SANTOS, Cpf: 70551278153, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido RENATO 

JERÔNIMO MACÊDO, Cpf: 42426901187, Rg: 0.787.032-9, Filiação: Adilei 

Aparecida Jerônimo Macedo e João Dias Macedo, data de nascimento: 

09/08/1973, brasileiro(a), natural de Jales-SP, solteiro(a), eletricista, 

Telefone 9211-8540. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES, acima nominados, por todo o 

teor da r. decisão abaixo transcrita, bem como para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem nos autos acima identificados acerca do bloqueio 

de valores realizado em sua conta bancária (penhora on line), conforme 

consta às fls. 45/47 dos autos.

Despacho/Decisão: Vistos.Deferido o pedido de penhora online em contas 

em nome dos executados, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial. Oficie-se à diretoria da Conta 

Única do Poder Judiciário do estado de Mato Grosso, para que vincule a 

este feito o numerário transferido, conforme extrato em anexo.Dessa 

forma, intimem-se as partes acerca da penhora, no prazo de 10 (dez) 

dias. Transcorrido o prazo, sem oposição de embargos, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte exequente.Caso transcorrido o prazo, 

sem manifestação processual, suspendo o feito, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vera Helena M. Gomes, 

digitei.

Barra do Garças, 27 de fevereiro de 2020

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256720 Nr: 10688-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Henrique Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Fernandes Rabêlo - 

OAB:9.031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

10688-36.2017.811.0004, Protocolo 256720, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280959 Nr: 7742-57.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Marcelo Lucas de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Cartório de Registro 

de Imóveis - CRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jozilene do Santos Guimarães 

- OAB:151347/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca das fls. 105/109 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291532 Nr: 13898-61.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleia Sobral Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Leonardo Leandro Ruwer - OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268773 Nr: 138-45.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMS, RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdBdG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Santos - OAB:5551, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 
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OAB:20.239 MT

 PROCESSO Nº 138-45.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 268773

 Vistos.

 Acerca do envio dos autos a este juízo, em detrimento do juízo da 

infância, digam as partes.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 18 de fevereiro de 2020.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178030 Nr: 12310-92.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Valquiria de Carvalho Azevedo - OAB:9359-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378

 Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, Código de Processo Civil, 

julgo improcedente a pretensão deduzida na inicial, de Adriano de 

Azevedo Araújo em face de Município de Barra do Garças. Condeno o 

demandante a custas e honorários fixados em 10% do valor da 

causa.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 19 de fevereiro de 2020.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 327050 Nr: 1263-77.2020.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordany Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que o autor busca a declaração de nulidade 

de ato administrativo.

O autor atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Entretanto, pede que seja anulado ato administrativo que lhe aplicou a 

pena de suspensão ensejando o corte de seu salário.

Pois bem. Apesar de não deixar expresso em seus pedidos, é consectário 

lógico que, eventual sentença procedente anulando o ato objurgado, 

acarretará no pagamento retroativo dos subsídios cortados.

Dessa forma, faz-se necessário a readequação do valor da causa.

De outro lado, dos documentos trazidos pelo autor, verifica-se que é 

funcionário público percebendo proventos acima do mínimo, 

demonstrando, assim, certa riqueza capaz de suportar as custas iniciais, 

que pode, inclusive, ser parcelada, que, desde já, defiro, se assim pedido, 

em até seis vezes – art. 98, §6º do CPC.

Assim, indefiro o pedido à gratuidade da justiça.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176858 Nr: 10962-39.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Rodrigues Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Tendo em vista que, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

foi determinada a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos 

pela parte autora, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, 

aguardem-se providências do requerente no arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176860 Nr: 10964-09.2013.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marra Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Tendo em vista que, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

foi determinada a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos 

pela parte autora, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, 

aguardem-se providências do requerente no arquivo.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209963 Nr: 9522-37.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Fonseca Dorta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Paula Silvia Alves de Freitas 

Gomes - OAB:MT 14.275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A respeito da decisão de fls. 140, certifique-se se houve a intimação das 

partes para apresentação de razões finais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239882 Nr: 16180-43.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Italian Joalheiros Comércio Varejista de Artigos de 

Joalheria e Relojoaria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente a pretensão de Italian Joalheiros Comercio Varejista de 

Artigos de Joalheria e Relojoaria em face do Estado de Mato 

Grosso.Condeno o demandante a custas e honorários fixados em 10% do 

valor da causa.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra 

do Garças/MT, 17 de fevereiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273067 Nr: 2988-72.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madalena Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiver Rodrigo Bueno Dias - 

OAB:MT 18.132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 
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Magrini - OAB:MT 9.579 - B, CELSO MARTINS SPOHR - OAB:2.36, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Necy 

Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, de modo 

que: 1) condeno o Município de Barra do Garças à obrigação de promover 

a progressão funcional de Madalena Bueno dos Santos para o Nível 6, 

Classe C, com o pagamento dos respectivos acréscimos decorrentes da 

progressão;2) condeno o demandado, ainda, ao pagamento das 

diferenças remuneratórias e reflexos, de acordo com a elevação 

estabelecida no item acima.São improcedentes os pedidos relativos a 

reajuste salarial, adicional por tempo de serviço e indenização por danos 

morais.A condenação sujeita-se aos seguintes encargos (STJ. 1ª Seção. 

REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

22/02/2018 (recurso repetitivo - Info 620):a) até julho/2001: juros de mora: 

1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência 

do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E.Considerando que o demandado sucumbiu em parte 

mínima do pedido, em vista do valor dado a cada pedido improcedente, na 

forma do artigo 86 do CPC, condeno a demandante, por inteiro, pelas 

custas e pelos honorários fixados em 10% do valor da causa, 

observando-se a condição suspensiva de exigibilidade da gratuidade da 

justiça.Sentença sujeita a remessa necessária, em razão de sua 

iliquidez.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.Publique-se. Registre-se. Int ime-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 18 de fevereiro de 2020.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6777 Nr: 743-26.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARDIATO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Guardiato Peças e Acessórios Ltda.

 Foi deferido o pedido de informações acerca da existência de ativos 

financeiros em nome do executado, conforme extrato em anexo.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$10,88. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, suspendo o feito, pelo prazo 

de 01 (um) ano, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 97363 Nr: 2349-35.2010.811.0004

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Amorim Alves Teixeira, Waleska Taques Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT, José Sinvaldo Ribeiro da Silva - OAB:RO-7951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Diante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos formulados por Felipe Amorim Alves 

Teixeira em face do Município de Barra do Garças.Condeno o demandante 

ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre 

o valor da causa, consoante previsão do artigo 85, §3º, I, do Código de 

Processo Civil. As obrigações decorrentes da sucumbência, todavia, 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade da justiça gratuita.Com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 18 de 

fevereiro de 2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268186 Nr: 18179-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Nohana Moraes de Oliveira - OAB:GO 47.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA - OAB:25.363

 VISTOS.

 Em face da petição de terceiro, juntada após a sentença, abra vista dos 

autos ao Ministério Público, para que tome ciência e se manifeste caso 

vislumbre interesse público que justifique sua atuação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 313889 Nr: 9992-29.2019.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. M. de Souza, Macivone da Silva Almeida, E. B. de 

Araújo, Francisca Antônia S. Ferreira, J. Nogueira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da Unidade Avançada de Fiscalização 

de Barra do Garças (Posto Fiscal)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuelly Pereira da Silva - 

OAB:MT 49176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, por restar parcialmente demonstrado o ato 

coator e ilegal alegado, julgo parcialmente procedente o presente 

mandado, apenas para liberar as mercadorias constantes das notas 

fiscais de nº 9145, 2680, 772, 338.639, 338.833, 166 e 139 ratificando a 

decisão liminar de fls. 252/254 e corrigida a fls. 313/314.Sem custas e 

honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional Estadual e art. 

25 da Lei 12.016/2009.Transitada em julgada, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 31595 Nr: 63-31.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrisal - Nutrientes Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CÓDIGO 31595

Vistos.

Procedam às baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos.

 Após, remetam-se os autos ao arquivo, observando as cautelas de 

praxe.

Barra do Garças/MT, 26 de fevereiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 316135 Nr: 11186-64.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Jefferson dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 36 de 813



Santos Souza, Higor Júnior Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Silvana Paula Gomes - OAB:37682/GO

 Dispositivo: Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual, para o fim de: a. Condenar os acusados HIGOR JÚNIOR SILVA 

SANTOS e ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ, vulgo Luquinhas nas 

penas do artigo 155, §1º, §4º, I e IV do Código Penal e absolver, com 

fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, em 

relação ao delito previsto no art. 288 do CP; b. Absolver o acusado 

JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, com fulcro no artigo 386, V do Código 

de Processo Penal. Pena Definitiva Portanto, condeno os réus: a. ADERITO 

LUCAS SOARES QUEIROZ ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 

08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo; b. HIGOR JÚNIOR SILVA SANTOS ao 

cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) 

dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. 

Considerando que as circunstâncias judicias, especialmente o alto grau de 

culpabilidade, nos termos do art. 33, §3º do Código Penal, o regime inicial 

para o cumprimento de pena será FECHADO para cumprimento da pena 

privativa de liberdade imposta ao denunciado. Saliento, ainda, que o réu 

Aderito Lucas Soares Queiroz é reincidente. Mantenho a prisão preventiva 

anteriormente decretava, uma vez que ainda estão presentes os seus 

requisitos. Valor mínimo para reparação dos danos. Fixo, a título de 

reparação de danos, o valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais) a 

serem destinados às vítimas, no caso, Odenir Ferreira Júnior. Após o 

trânsito em julgado, lancem o nome da ré no rol de culpado. Expeçam-se 

as correspondências aos órgãos de estatísticas, Justiça Eleitoral, e 

demais órgãos competentes. Ciência ao membro do Ministério Público e à 

defesa. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Expeça-se 

Carta de Guia, e o que mais for necessário. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 318707 Nr: 12478-84.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Higor Júnior 

Silva Santos, Jefferson dos Santos Souza, Rauenes Alves Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:44870/GO

 DISPOSITIVO.Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia. CONDENO o réu JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, II e IV do CP. 

Ainda, ABSOLVO os réus HIGOR JUNIOR SILVA SANTOS, ADERITO 

LUCAS SOARES QUEIROZ e RAUENES ALVES ARAUJO da imputação das 

imputações contidas na denúncia, fulcro no art. 386, V. Com relação ao 

delito capitulado no art. 288, caput, do CP, ABSOLVO os réus HIGOR 

JUNIOR SILVA SANTOS, JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, ADERITO 

LUCAS SOARES QUEIROZ e RAUENES ALVES ARAUJO, com fulcro no 

art. 386, I, do CPP.Passo, consequentemente, a dosar a 

pena.DOSIMETRIA.Com relação ao réu JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA. 

Para o crime de FURTO QUALIFICADO – (art. 155, §4º, I, II e IV do CP) 

PENA DEFINITIVA.Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu 

JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA em 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO 

e 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos pela prática dos delitos tipificados nos arts. 

155, §4º, I, II e IV do CP.Regime de cumprimento da pena.O regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em virtude da quantidade de pena, 

nos termos do art. 33, §2º, do CP.Do direito de recorrer em 

liberdade.Absolvidos os réus HIGOR JUNIOR SILVA SANTOS, ADERITO 

LUCAS SOARES QUEIROZ e RAUENES ALVES ARAÚJO, devem estes ser 

colocados imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo devam 

permanecer presos.Fixo, a título de reparação de danos, o valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) a serem destinados às vítimas, no caso, 

LEIFA DAYHANY RIBEIRO FARIA.Condeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do 

CPP.Transitada em julgado a presente, certifique-se, e após, procedam-se 

com as seguintes determinações:- Expeça-se guia definitiva de execução 

penal;- Oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis; Intime-se o réu 

para recolhimento da pena de multa.- Intime-se a vítima da presente 

sentença, nos termos do art. 201, §2°, do CPP.Após, nada mais havendo, 

arquivem-se estes autos com as baixas necessárias. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 319182 Nr: 12698-82.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Rauenes Alves 

Araujo, Higor Júnior Silva Santos, Jefferson dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:44870/GO

 Dispositivo: Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual, para o fim de: a. Condenar o acusado JEFFERSON DOS SANTOS 

SOUZA nas penas do artigo 155, §4º, I do Código Penal e absolver, com 

fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, em 

relação ao delito previsto no art. 288 do CP; b. Absolver os acusados 

HIGOR JÚNIOR SILVA SANTOS, ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ, 

vulgo “Luquinhas” e RAUNES ALVES ARAÚJO, com fulcro no artigo 386, 

V do Código de Processo Penal. Pena Definitiva Portanto, condeno o réu 

JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA ao cumprimento da pena de 02 (dois) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo. Do Regime inicial O regime inicial de cumprimento da pena 

será o ABERTO, em virtude da quantidade de pena, nos termos do art. 33, 

§2º, do CP. Diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, 

REVOGO a prisão preventiva do réu JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA e, 

por conseguinte, concedo o direito de recorrer em liberdade, sob a 

condição de monitoramento eletrônico. Expeça-se alvará de soltura em 

favor dos réus Aderito Lucas Soares Queiroz, Higor Junior Silva Santos e 

Jefferson Dos Santos Souza, que deverão ser colocados em liberdade, 

salvo se por outro motivo devam permanecer presos. Providencie-se o 

necessário para encaminhamento do réu JEFFERSON DOS SANTOS 

SOUZA para a instalação do equipamento de monitoramento eletrônico 

(tornozeleira eletrônica). Valor mínimo para reparação dos danos. Fixo, a 

título de reparação de danos, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a 

serem destinados à vítima, no caso, Roberto Henrique Cordeiro de Moura. 

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do réu no rol de culpado. 

Expeçam-se as correspondências aos órgãos de estatísticas, Justiça 

Eleitoral, e demais órgãos competentes. Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais. Expeça-se Carta de Guia, e o que mais for 

necessário. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 311092 Nr: 8525-15.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderito Lucas Soares Queiroz, Jefferson dos 

Santos Souza, Higor Júnior Silva Santos, Rauenes Alves Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, 

Marcos Aurélio da Silva Parreira - OAB:44870/GO

 Dispositivo: Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual, para o fim de: a. Condenar o acusado HIGOR JÚNIOR SILVA 

SANTOS nas penas do artigo 155, §4º, I e II do Código Penal e absolver, 

com fundamento no artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, em 

relação ao delito previsto no art. 288 do CP; b. Absolver os acusados 

JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ, 

vulgo Luquinhas e RAUENES ALVES ARAÚJO, com fulcro no artigo 386, V 

do Código de Processo Penal. Pena DefinitivaPortanto, condeno o réu 

HIGOR JÚNIOR SILVA SANTOS ao cumprimento da pena de 03 (três) anos 

de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo.Da Detração.Insta consignar que no presente caso o 

sentenciado foi preso em virtude da decretação da prisão preventiva em 
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22/11/2019, permanecendo preso até a presente data (26/02/2020). Ante 

essas informações vislumbra-se que o condenado ficou preso por 03 

(três) meses e 04 (quatro) dias, restando cumprir 02 (dois) anos, 08 (oito) 

meses e 26 (vinte e seis) dias. Do Regime inicialO regime inicial de 

cumprimento da pena será o ABERTO, em virtude da quantidade de pena, 

nos termos do art. 33, §2º, do CP. Expeça-se alvará de soltura em favor 

dos réus Aderito Lucas Soares Queiroz, Higor Junior Silva Santos, 

Jefferson Dos Santos Souza e Rauenes Alves Araujo, que deverão ser 

colocados em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer 

presos. Valor mínimo para reparação dos danos. Fixo, a título de 

reparação de danos, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a serem 

destinados às vítimas, no caso, José Renato da Fonseca e Maria Júlia 

Ribeiro de Figueiredo. Após o trânsito em julgado, lancem o nome do réu 

no rol de culpado. Expeçam-se as correspondências aos órgãos de 

estatísticas, Justiça Eleitoral, e demais órgãos competentes. Condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais. Expeça-se Carta de Guia, e o 

que mais for necessário. P. R. I. C.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000432-12.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:TEREZINHA DE 

JESUS ALVES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANIELLY BATISTA VENANCIO, LUCIANA BRANDAO POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/04/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-34.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LIONE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000437-34.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

LIONE GONZAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUARES BATISTA 

MACHADO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-19.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LIONE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000438-19.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SEBASTIAO 

LIONE GONZAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JUARES BATISTA 

MACHADO POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/04/2020 

Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002340-41.2019.8.11.0004 

Requerente: GEISA FERRARI ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: GNOTA 

MARIA OLIVEIRA ALVES - MT0018120A Requerido: ITAU UNIBANCO S.A. 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - 

SP221386-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 28 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT19003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002241-71.2019.8.11.0004 

Requerente: VANUZA RODRIGUES CORREA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: SAMIR MAHMUD CASTRO WADI - MT19003/O, RAMON 

CESAR DA FONSECA - MT0019346A, WALTER GEORGE RAMALHO DE 

LIMA - MT0018256A Requerido: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO e outros ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - SP128341-A Nos termos da legislação vigente, da 

CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade 

de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 

9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 28 de fevereiro de 2020 
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(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DUARTE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002251-18.2019.8.11.0004 

Requerente: VALDIVINO DUARTE DE MORAES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - MT0018256A 

Requerido: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 28 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-83.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001751-83.2018.8.11.0004 

Requerente: SONIA MARIA GOMES DA SILVA ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

Requerido: JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA e outros 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS - 

MT14517-O Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002119-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002119-58.2019.8.11.0004 

Requerente: RUBENS GOMES DOS SANTOS ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - MT14232-O, 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - MT0014889A Requerido: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e outros Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001509-90.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA KIISTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001509-90.2019.8.11.0004 

Requerente: NEUZA KIISTER ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ROSANA 

DA SILVA FREITAS - MT0020838A Requerido: OI BRASILTELECOM 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - MT13245-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAS DE FREITAS TEIXEIRA OAB - GO49367 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000062-33.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARIA PEREIRA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JONATHAS DE FREITAS 

TEIXEIRA POLO PASSIVO: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS 

E SERVICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

15/04/2020 Hora: 15:40 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 
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Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-86.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA NEVES CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000440-86.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARIA 

TEREZINHA NEVES CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 15/04/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-56.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000442-56.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELEUZA 

SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-41.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUZA SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000443-41.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELEUZA 

SANTOS LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 15/04/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-26.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000444-26.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FRANCISCA DA 

SILVA AGUIAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDINO 

BORTOLANZA POLO PASSIVO: NOVA CASA BAHIA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 17/04/2020 Hora: 12:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-11.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO LIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000445-11.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:IAGO LIMA DE 

SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/04/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-93.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000446-93.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIAS PEREIRA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO CARLOS DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

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

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 17/04/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HYGOR LAYON RIBEIRO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1001564-41.2019.8.11.0004 

Requerente: HYGOR LAYON RIBEIRO BARROS ADVOGADO DO(A) 
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REQUERENTE: WILLOR RODRIGUES FELICIANO - MT24074/O Requerido: 

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: JOSE 

CAMPELLO TORRES NETO - RJ122539-A Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Executada para efetuar o pagamento do 

débito no valor de R$ 7.538,09, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, além da realização de 

penhora de bens, conforme Art. 523, §1º do CPC. BARRA DO GARÇAS, 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000761-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DOS SANTOS SIMOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT15002-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE BRAGA MONTEIRO OAB - RJ146081-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Cumprimento de Sentença Processo n. 1000761-58.2019.8.11.0004 

Requerente: LUIS FERNANDO DOS SANTOS SIMOES ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: RODRIGO CORBUCCI - MT15002-B Requerido: 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: DANIELLE BRAGA MONTEIRO - RJ146081-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Executada para efetuar o 

pagamento do débito no valor de R$ 16.535,38 (dezesseis mil quinhentos e 

trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, além da 

realização de penhora de bens, conforme Art. 523, §1º do CPC. BARRA 

DO GARÇAS, 28 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CAMARA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000449-48.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALVARO 

CAMARA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAMON CESAR DA 

FONSECA POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CAMARA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000450-33.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALVARO 

CAMARA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAMON CESAR DA 

FONSECA POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CAMARA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000454-70.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ALVARO 

CAMARA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAMON CESAR DA 

FONSECA POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 17/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 317345 Nr: 11849-13.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves Sbrissa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilva Barros Machado Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 DESPACHO

 Código: 317345

Vistos em correição.

1. Vista ao Ministério Público.

 2. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de novembro de 2019.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 294228 Nr: 15426-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique Rosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Eduardo Aquino 

Dourado - OAB:24082/0-MT

 Vistos, etc.

1. Dispensado relatório consoante possibilidade consagrada na literalidade 

do §3º, art. 81 da Lei nº 9.099/1995.

2. Ab initio, com relação ao delito de desobediência, assiste razão ao 

membro do Parquet, legítimo dominus litis da ação penal, pois de fato 

verifica-se que no caso vertente o suposto autor do fato não deu vida a 

nenhum crime, conforme ilustra detalhadamente a cota ministerial, 

porquanto as condutas narradas no bojo dos autos do processo vertente 

são atípicas, desmerecendo a acusada de sanção de cunho penal, o que 

implica dizer que os fatos em apreço não encerram nenhum tipo penal.

3. Isto posto, por não tratar-se de condutas típicas às descritas no 

presente feito, em consonância com o parecer da ilustre representante do 

Ministério Público, DETERMINO o arquivamento dos autos, devendo a 

secretaria promover as baixas e anotações necessárias.

4. Por conseguinte, em virtude da não comprovação do cumprimento do 
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acordo celebrado, conforme certidão de fl. 33, ACOLHO a cota ministerial, 

eis porque REVOGO o benefício da transação penal, o que faço com 

arrimo na Súmula Vinculante n° 35 e em razão da inércia do pretenso autor 

do fato, implicando desta forma na cessação dos efeitos jurídicos e legais.

5. Ante o exposto, DESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o 

dia 06/05/2020, a ser realizada às 15h45min (horário de Cuiabá/MT), de 

modo que, caso a denúncia seja recebida, poderá o Ministério Público 

oferecer a suspensão do processo, nos termos do art. 89 da Lei n° 

9099/95.

6. Expeça-se o necessário.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 294232 Nr: 15430-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÚLIO DAVID SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Nota-se, portanto, que a análise dos brados preliminares da Defesa 

implicam no aprofundamento fático-probatório, ato que não encontra sede 

apropriada neste momento, não tendo a defesa logrado êxito em 

“desconstituir” o direito de ação do Ministério Público, ilustrando ser caso 

de rejeição da vestibular acusatória e observando que os elementos de 

cognição produzidos demonstram, até então, a existência do crime e 

indícios de autoria na pessoa do réu preenchendo, portanto, os requisitos 

do art. 41 do CPP e não sendo caso de se aplicar o art. 395 do mesmo 

diploma, razão pela qual RECEBO a denúncia ofertada em desfavor de 

TÚLIO DAVID SILVA, pelo crime exarado no art. 330, do Código Penal, por 

satisfazer os requisitos legais. Distribua-se, registre-se e autue-se como 

ação penal. Comunique-se o recebimento da denúncia contra o 

denunciado ao Instituto de Identificação Nacional de Brasília, ao 

Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação do Estado e a Delegacia 

de Origem. Certifique-se os antecedentes da denunciado na comarca e 

requisite-se informações sobre os aludidos antecedentes junto aos 

demais órgãos, juízos e instituições. Por se encontrarem presentes ao ato, 

tanto o acusado quanto sua defesa tomaram conhecimento do inteiro teor 

da denúncia ofertada, nos termos do artigo 78 da Lei 9.099/95. Ademais, 

oferecida a suspensão condicional do processo, foi esta rejeitada pelo 

suposto autor do fato. Por conseguinte, junte-se aos autos a declaração 

apresentada pela Defesa, devendo o subscritor do aludido documento ser 

arrolada como testemunha deste Juízo. Por fim, DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 12.05.2020, cuja realização será precisamente às 

15h45min (horário de Cuiabá/MT). Expeça-se o ofício, vez que há 

testemunhas exercem função pública. Expeça-se o necessário. Proferida 

em audiência saem os presentes intimados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 317345 Nr: 11849-13.2019.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves Sbrissa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilva Barros Machado Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Cuida-se de ação penal privada, na qual houve o recebimento de 

queixa-crime contra Gilva Barros Machado Freitas, pelo crime de injúria 

(artigo 140, CP).2.Ab initio, em que pese já ter ocorrido o agasalhamento 

da vestibular acusatória pela comarca de Aragarças/GO, com base na 

existência dos requisitos legais presentes no art. 41, do CPP, este 

magistrado entende cabível a declaração de nulidade daquele ato 

processual. Com efeito, faz-se imperioso ressaltar que na mesma 

oportunidade, além de decidir quanto ao recebimento da queixa-crime, bem 

como apreciar a apresentação de resposta à acusação feita pela defesa, 

aquele Juízo, se declarou absolutamente incompetente, o que demonstra 

incompatibilidade com as diretrizes traçadas pelo direito processual penal 

contemporâneo, uma vez que considerando o que preconiza o art. 70, do 

CPP, os autos deveriam ter sido remetidos diretamente para esta Comarca 

para futura análise dos pressupostos de admissibilidade da peça 

acusatória.3.Ademais, cabe observar que naquela ocasião, apenas houve 

tentativa de composição civil, bem como formulação da proposta de 

transação penal, restando ambas infrutíferas, não tendo sido oportunizado 

ao Ministério Público que se manifestasse quanto ao instituto da 

suspensão condicional do processo, previsto no art. 89, da Lei 9.099/95. 

4.Por derradeiro, com esteio na inteligência inferida dos arts. 567 e 573, §§ 

2° e 3°, ambos do CPP, DECLARO NULA a decisão que acolheu a 

queixa-crime proferida, designando audiência de recebimento de 

queixa-crime para o dia 22/04/2020, a ser realizada às 15h00min (horário 

de Cuiabá/MT), de modo que, caso a exordial acusatória seja recebida, 

poderá o Ministério Público oferecer a suspensão do processo, nos 

termos do art. 89 da Lei 9.099/95.5.Intime-se a querelada, cientificando-o 

da data da audiência, advertindo que deverá comparecer ao ato 

acompanhado de advogado, para que apresente defesa preliminar oral, 

sob pena de nomeação de defensor dativo..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280950 Nr: 7737-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nilto Rosa Alves - 

OAB:22.110

 Certifico que procedo a intimação do réu RUBENS FERNANDES DA SILVA, 

na pessoa de seu advogado Dr. JOSÉ NILTO ROSA ALVES, OAB 

22.110-O para comparecer à AUDIÊNCIA PRELIMINAR designada para o 

dia 09/04/2020, às 16h00min (horário de Cuiabá-MT). Eu, ______ Halek 

Trindade de Freitas, estagiário, quem digito e assino.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERVALDINA CORDEIRO MANICOBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28337835. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010769-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMAR ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT13560/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado o relatório conforme preceitua o 

art. 38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 

tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referência do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

incidente. Consta apresentação de pedido, que deve ser recebido como 

embargos à execução. Importante frisar, consoante os princípios que 

norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em especial os da 

efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora oponíveis 

embargos à execução em sede de execução de título (extra)judicial, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essências. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Confirma esta evidência, apontando que não 

incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do FONAJE, senão 

vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos para embargar a 

execução da sentença estão disciplinados no art. 52, inciso IX, da Lei 

9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela Lei 11.232/05 (XXI 

Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática estabelecida, os 

embargos não são o expediente correto, devendo, portanto, esse tipo de 

defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo retro mencionado, 

sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, sob pena de 

rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, faltam requisitos de admissibilidade, uma 

vez que, não houve garantia do juízo; e o argumento central, não pode 

prosperar, uma vez que, a matéria discutida não versa sobre os temas 

elencados no art. 52, IX lei 9.099/95. Assim, não guardando relação com 

os temas dispostos no artigo supramencionado e não havendo garantia do 

juízo, não se justifica o acolhimento, de modo que, os presentes embargos 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de 

mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Intime-se a 

parte exequente, para dar prosseguimento a execução, requerendo o que 

entender de direito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas processuais 

por expressa previsão no art. 55, parágrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos 

e legais. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002215-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DOUGLAS GUIMARAES UCHOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 28170999. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DURCELI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000072-14.2019.8.11.0004 Promovente: EVA DURCELI DA 

SILVA Promovido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Conforme 

estabelecido no artigo 189 do Código Civil, a prescrição ocasiona a perda 

da pretensão de requerer em juízo a reparação de direito violado em 

virtude da inércia da vítima por determinado tempo. Outrossim, ainda que 

não tenha sido suscitada pelas partes, pode ser reconhecida de ofício 

pelo juízo, visto se tratar de matéria de ordem publica. No caso dos autos, 

é aplicada a prescrição quinquenal. Já decidiu o Superior Tribunal de 

Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. 

COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento 

perfilhado no acórdão a quo encontra-se em consonância com a 

jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que, nas ações em que 
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se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da 

Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão 

somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao 

ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula 85/STJ. 2. A alteração 

da conclusão do Tribunal de origem de que não houve comprovação que a 

defasagem remuneratória foi suprida, na forma pretendida pelo recorrente, 

demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que 

encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - 

AgInt no AREsp: 1324782 MT 2018/0171467-2, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 04/02/2019) (Grifei) A Súmula 85, STJ, assim 

dispõe: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” No caso vertente, o 

demandante também busca o ressarcimento de diferenças salariais 

pretéritas, razão pela qual é medida escorreita o reconhecimento da 

prescrição da pretensão ao recebimento das diferenças salariais 

anteriores à data de 22.01.2014, isto é, prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior ao da propositura da ação (22.01.2019). Assim, 

RECONHEÇO a ocorrência da prescrição no que diz respeito à pretensão 

de cobrança das diferenças salariais anteriores à data de 22.01.2014. 2.2. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. A parte autora ajuizou AÇÃO 

DE COBRANÇA, pretendendo a incorporação de remuneração 

decorrentes da implantação da URV, bem como o pagamento de valores 

pretéritos apurados em cálculo, atribuindo a causa o valor simbólico de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). O Estado de Mato Grosso apesar de 

devidamente citado, manteve-se inerte, não apresentando contestação. 

Ressalte-se que, a ausência de contestação por parte do Estado não 

importa em presunção de veracidade das alegações iniciais, tendo em 

vista que, seus bens e direitos são considerados indisponíveis. 2.2.1. 

Recebimento remuneração anterior ao término do mês Inicialmente, há que 

se registrar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, de relatoria do 

Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, onde foi reconhecida a repercussão 

geral da matéria, firmou o posicionamento de que: “(...) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, ‘verbi gratia’, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.(...)” 

(Destaquei) Anotou, ainda, “que apenas terão direito ao índice de 11,98%, 

ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que 

recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como 

ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e 

do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de 

cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor 

não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte 

(...)”. Saliento, também, que a possibilidade de recomposição de eventuais 

diferenças de URV, relativa aos servidores do Poder Executivo, foi objeto 

de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso 

Extraordinário nº 984840-MT, com trânsito em julgado ocorrido na data de 

08/11/2016. Tal recurso foi apresentado em razão de acórdão proferido 

pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, que, em sua decisão, reconheceu 

o direito dos aludidos servidores ao recebimento de eventual diferença a 

título de URV, a ser apurada por meio de liquidação de sentença, por 

arbitramento. O Excelentíssimo Senhor Ministro Celso de Mello, em análise 

à referida questão, reconheceu, por meio de decisão monocrática, a 

existência de divergência do acórdão do E. TJ-MT quanto ao entendimento 

firmado por aquela corte, posto que, como anteriormente abordado, os 

servidores do Executivo deste Estado não recebiam sua remuneração em 

período anterior ao fim do mês. Desse modo, deu provimento ao recurso 

extraordinário manejado pelo Estado de Mato Grosso para julgar 

improcedente a pretensão de recebimento de diferenças decorrentes de 

URV. No caso dos autos, observa-se que a parte autora não comprova o 

recebimento do benefício dentro do mesmo mês de referência, adentrando 

na esfera discutida. 2.2.2. Servidores Estaduais e Reestruturação da 

Carreira Outro ponto a ser destacado, é o fato da parte Autora receber 

benefício em razão de seu esposo ter sido servidor do executivo 

ESTADUAL e, por força da Lei 6.528 de 15/09/1994, todos os cargos do 

poder executivo estadual tiveram suas tabelas vencimentais realinhadas, 

vejamos: Art. 1º O vencimento-base dos servidores públicos civis e 

militares do Poder Executivo, a partir do dia 1° de setembro de 1994, passa 

a vigorar com os valores constantes dos Anexos desta lei. Neste 

contexto, o Supremo Tribunal Federal, como também o Superior Tribunal de 

Justiça, entendem que há limitação das diferenças salariais decorrentes 

da errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a 

reestruturação de carreira do servidor. Dessa forma, se houvesse 

diferenças a serem apuradas e eventualmente devidas, seriam anteriores 

a Lei 6.528 de 15/09/1994, e estas estariam prescritas, uma vez que entre 

a entrada em vigor da referida lei em outubro de 1994 e a distribuição do 

feito, transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. Esse é o 

entendimento da jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO 

CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO (ARTIGO 

252 DO REGIMENTO INTERNO/2009). "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. Conversão em URV 

(Lei Federal nº 8.880/94). Conversão de salários em URV que deveria ter 

sido feita na data do efetivo pagamento. Disposições legais que se aplicam 

aos servidores de todas as esferas de governo. Entendimento 

jurisprudencial no sentido de que a Lei nº 8.880/94 tem caráter nacional, 

por disciplinar sobre o sistema monetário, de competência privativa da 

União. Entretanto, o STF, no julgamento de mérito do RE 561836 -tema de 

repercussão geral nº 5- fixou, como termo final do direito, eventual 

reestruturação da carreira a que pertence o servidor. Para a carreira em 

apreço (Polícia Militar) houve mais de uma reestruturação a partir de 1994, 

conforme Leis Complementares Estaduais: 830/1997 (apenas para alguns 

cargos), 975/2005 (todos os cargos) e 1065/2008 (todos os cargos). 

Dessa forma, se houvesse diferenças devidas, seriam anteriores à Lei de 

2005, estando prescritas, porquanto a ação foi proposta depois de 

completados cinco anos da sua publicação. Sentença de improcedência. 

Em decisão monocrática, rejeita-se a matéria preliminar e nega-se 

provimento à apelação da pensionista. Agravo regimental não provido” 

(TJ-SP; AG 0044060-50.2010.8.26.0053/50000; Ac. 8635307; São Paulo; 

Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 22/07/2015; 

DJESP 03/08/2015). Destarte, ainda que fosse apurado índice de eventual 

erro na conversão monetária da remuneração da parte requerente, esta, 

em razão da reestruturação da carreira, estaria alcançada pela 

prescrição, de modo a evidenciar a inexistência de valor a ser percebido. 

O entendimento está sedimentado por Súmulas publicadas em 16/09/2019 

pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: SÚMULA 10: Os 

servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). (grifo nosso) Assim, por todos os motivos já explanados 

que levam a improcedência da demanda, é possível observar que a autora 

de todo modo não faz jus ao recebimento da diferença inflacionária aqui 

discutida, visto que se trata de valores supostamente não recebidos 

posteriores a conversão ocorrida em 1994 e a reestruturação das 

carreiras estaduais. Por fim, uma vez que, não há direito a ser 

reconhecido por diferença inflacionaria – URV, anoto que não houve dano 
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moral padecido pela parte autora. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO nos termos do art. 487, II do CPC a PRESCRIÇÃO quanto as 

verbas anteriores ao quinquênio de ingresso da inicial, e nos termos do 

art. 487, I do CPC a IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela parte 

autora e a consequente extinção com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. Ene Carolina F. Souza 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010886-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE OLIVEIRA LIBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RIBEIRO DE ASSIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON MARCOS ADORNO SANTOS OAB - MT0018487A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ONIVALDO FRANCISCO CRUZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010886-34.2017.8.11.0004 Polo Ativo: MANOEL DE OLIVEIRA 

LIBA Polo Passivo: DONIZETE RIBEIRO DE ASSIS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de RECLAMAÇÃO POR ATERMAÇÃO, em 

decorrência de acidente de trânsito, onde, em síntese, suscita a partes 

autora que no dia 07 de Novembro de 2016, trafegava pela Rua Presidente 

Vargas, no sentido Avenida Ministro João Alberto quando no cruzamento 

com a Rua Mato Grosso, o requerido, Sr. Donizete Ribeiro de Assis, não 

respeitando a preferencial, bem como a sinalização de “PARE”, colidiu com 

o veículo em que trafegava. Ressalta que o conserto de seu veículo ficou 

no valor de R$ 6.417,02 (seis mil quatrocentos e dezessete reais e dois 

centavos), contudo, o reclamado somente efetuou o pagamento de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) e se nega a pagar o restante. Razão pela qual 

requer a indenização pelos danos materiais sofridos. Em sede de 

contestação, o Reclamado afirma que o autor estava em velocidade 

superior ao permitido para a via e que após o acidente pediu para que 

fosse chamada a polícia para registro de ocorrência mas o autor não 

aceitou. Ressalta que enviou um mecânico de sua confiança para ver o 

veículo do autor e realizar um orçamento, todavia, o autor não permitiu que 

o mesmo tivesse acesso ao veículo, neste momento foi passado o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor. Em audiência de instrução, 

colheu-se o depoimento pessoal das partes e de testemunhas de ambas 

as partes. Pois bem. Avançar o sinal de parada obrigatória, constitui 

conduta ilícita na modalidade de infração de trânsito, sendo o infrator 

sujeito as penalidades e medidas administrativas, conforme dispõe o artigo 

208 do CTB: Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de 

parada obrigatória: Infração - gravíssima; Dessa forma, da análise do caso 

concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, 

depreende-se que o veículo conduzido pela parte promovida, avançou o 

cruzamento sem respeitar o sinal de parada obrigatória, vindo a colidir com 

o veículo conduzido pela parte promovente. Portanto, restou caracterizada 

a infração de trânsito pela parte promovida, ensejando, 

consequentemente, conduta ilícita para efeitos de responsabilidade civil. 

Dispõe o Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso sub 

judice, evidenciou-se que a conduta do reclamado causou danos a parte 

autora razão pela qual é devida a reparação pleiteada pela mesma. 3.1 Do 

Dano Material In casu, nota-se que a parte autora alega ter suportado 

dano material no valor de R$ 6.417,02 (seis mil, quatrocentos e dezessete 

reais e dois centavos), em decorrência das despesas com o conserto de 

seu veículo. Assim, pleiteia a reparação deste valor. Analisando as provas 

e os elementos fáticos disponíveis nos autos, verifica-se que a parte 

autora comprova as despesas através de notas fiscais e orçamentos 

acostados aos autos. Todavia, restou comprovado que houve pagamento 

prévio pela parte reclamada do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Portanto, entendo ser cabível a devolução a título de dano material, apenas 

no que tange ao valor de R$ 4.417,02 (quatro mil quatrocentos e 

dezessete reais e dois centavos). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

para: a) CONDENAR o Reclamado DONIZETE RIBEIRO DE ASSIS, ao 

pagamento da quantia de R$ 4.417,02 (quatro mil, quatrocentos e 

dezessete reais e dois centavos), a título de danos materiais, a parte 

autora MANOEL DE OLIVEIRA LIBA, valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo 

(43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002631-41.2019.8.11.0004 REQUERENTE: ITELVINO BASILO DE 

SOUZA REQUERIDOS: BANCO BMG S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifico que a 

Requerida alega a incompetência dos juizados especiais em razão da 

complexidade da causa pois, segundo a mesma, seria necessária a 

realização de perícia. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque não é 

necessária a produção de prova pericial, vez que há elementos 

suficientes para o livre convencimento do Juízo. Portanto, entendo não se 

tratar de causa complexa razão pela qual rejeito a preliminar arguida. 

Nesse contexto, entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2 MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 
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atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde suscita o Reclamante, em suma, que a reclamada lhe 

enviou um cartão de crédito, o qual jamais solicitou. Ressalta que ao 

receber o referido cartão, não o desbloqueou e o quebrou, o descartando 

sem sequer tê-lo utilizado. Todavia, a parte autora constatou que começou 

a ser consignado mensalmente em seu benefício o valor de um cartão de 

crédito efetuado pela instituição bancária ré. Assevera que tal cobrança é 

alusiva a Cartão de Crédito sobre a Reserva de Margem Consignável - 

RMC, através do qual foi disponibilizado o limite de R$ 1098,00 (mil 

novecentos e oito reais), com desconto realizado diretamente na folha de 

pagamento do benefício em parcelas no valor de R$ 46,85 (quarenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos). Afirma que jamais contratou tal 

cartão, requerendo assim, a declaração de inexistência do débito, bem 

como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede de 

contestação, aduz a reclamada que não cometeu ato ilícito pois os 

descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi 

realizado pela vontade livre e consciente das partes. Inicialmente, diante 

da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada 

apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme artigo 373, II do CDC. Pois bem, em que pese as alegações das 

reclamadas, verifica-se que ao apresentar a prova (contrato) e pleitear 

pela realização da perícia, a própria reclamada não da segurança de que 

sua prova é legitima. Sendo assim, entendo por desconsiderar a prova 

apresentada. Outrossim, da análise detida dos autos, verifica-se que a 

reclamada afirma ter sido o contrato firmado entre as partes mediante 

ligação realizada pelo corretor/preposto da mesma, colacionando aos 

autos a aludida gravação e ressaltando que os descontos são devidos. 

Entretanto, denota-se que no referido áudio a preposta da reclamada faz a 

leitura de uma série de informações muito rapidamente, sem oportunizar ao 

consumidor (que é idoso) o entendimento das mesmas e, ao final, somente 

traz ao autor as opções de resposta “sim” ou “confirma”, sendo nítida a 

intenção de induzir o consumidor a erro. Tal fato revela verdadeira má-fé 

da reclamada. Destarte, extrai-se do Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas: (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do 

consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição 

social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; Com efeito, a 

reclamada não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem 

do débito e, além disso, demonstrou comportamento eivado de má-fé, de 

modo a confirmar que a cobrança realizada em desfavor do autor é 

indevida. Assim, em se tratando de dano causado pela conduta da 

Requerida, é devida a responsabilização da mesma. In casu, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Dessa forma, uma vez demonstrado que o 

consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma 

conduta imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; 

é cabível a responsabilização do fornecedor. 2.2.1. REPETIÇÃO INDÉBITO 

Diante da atitude da reclamada que cobrou indevidamente por um cartão 

de crédito consignado não contratado, é devida a restituição em dobro do 

valor nos termos do artigo 42, § único do CDC. Compulsando os autos, 

nota-se que a parte autora traz provas das cobranças indevidas em seu 

benefício, de modo que, é devido a reclamada a restituir o valor de R$ 

3.417,72 (três mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e dois 

centavos), que corresponde a devolução das cobranças em dobro. 2.2.2. 

DANO MORAL Não há dúvida de que a conduta das partes requeridas 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve seu crédito 

abalado com a cobrança indevida de um serviço não contratado. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTOS EM 

CONTA BANCÁRIA. SEGUROS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 373, II DO CPC/15. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. 1 – Artigo 373, II do CPC/15: “O ônus da prova incumbe: II 

– ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor”; 2 – Teoria do Risco do Empreendimento; 3 – Enunciado 

Sumular nº 94 deste TJRJ: “CUIDANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, O 

FATO DE TERCEIRO NÃO EXCLUI O DEVER DO FORNECEDOR DE 

INDENIZAR”; 4 – Na hipótese, a parte autora alega sobre suposta fraude 

na contratação de seguro em seu nome, afirmando que foram realizados 

descontos aos autos, verifico que a autora/apelante logrou êxito em 

comprovar os descontos realizados em sua conta bancária a título de 

seguro – fls. 17/28. Já a parte ré/apelada juntou aos autos o contrato de 

fls. 105/113 no qual sequer consta o nome da parte autora como 

contratante. Portanto, a parte ré/apelada não se desincumbiu do ônus de 

comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos 

termos do artigo 373, II do CPC, ônus que lhe caberia; 5 – Danos morais 

configurados e arbitrados em R$3.000,00. Parte autora passou a sofrer 

descontos em sua conta bancária onde é depositado o seu salário. 

Descontos que perduraram por aproximadamente 01 ano; 6 – 

Precedentes: 0018468-18.2015.8.19.0087 – APELAÇÃO Des (a). FABIO 

UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO – Julgamento:08/09/2016 – 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR e Processo: 

0068756-08.2014.8.19.0021 – APELAÇÃO DES. LUIZ FERNANDO DE 

ANDRADE PINTO – Julgamento]; 11/11/2015 – VIGESIMA QUINTA 

CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL.; 7 – Recurso de 

apelação conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ – APL: 

026111630201481900001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4º VARA CIVEL, 

Relator: ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/06/2017). Assim, resta inegável o dever de reparação pelas 

reclamadas. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais), considerando 

que existem outras cobranças semelhantes em desfavor de outras 

empresas, e a autora ingressou com uma ação para cada. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a Requerida BANCO BMG S.A, a 

pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante ITELVINO BASILO DE SOUZA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

CONDENAR, a Requerida BANCO BMG S.A, a pagar a quantia de R$ 

3.417,72 (três mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e dois 

centavos), a título de indenização por danos materiais ocasionados ao 

Reclamante ITELVINO BASILO DE SOUZA, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir do efetivo prejuízo (Súmula 

43 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente 
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a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo, 

tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. 

SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002684-22.2019.8.11.0004 Polo Ativo: JHONATAN TEIXEIRA DE 

SOUSA Polo Passivo: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 

2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, foi surpreendida com uma ligação de uma empresa 

representante do banco Santander, na data de 12/09/2019, cobrando uma 

dívida que supostamente teria contraído e que estava em atraso, pela 

compra de uma caminhonete Hillux na cidade de Gurupi no estado de 

Tocantins. Ressalta que jamais realizou qualquer compra ou contratação 

de financiamento junto a empresa reclamada, assim, de imediato registrou 

um Boletim de Ocorrência acerca de tal fato. Afirma que informou a 

reclamada acerca do registro do boletim, bem como, da inexistência de 

qualquer vínculo entre eles, contudo, foi surpreendido com diversas 

inscrições restritivas em seu nome. Razão pela qual requer a declaração 

de inexistência de débito, bem como, a indenização pelos danos morais 

sofridos. Em sede de contestação, a reclamada, sem impugnar 

especificamente os fatos alegados na inicial, aduz que não há dano moral 

a ser indenizado. No caso sub judice verifico que muito embora a 

requerida afirme que não violou nenhum direito da parte requerente e que 

agiu em exercício regular de direito, denota-se dos autos que a parte 

autora, de fato, não possui relação jurídica com a mesma. Registre-se que, 

a Requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte autora, para firmar um contrato entre as partes. 

Fato que configura a falha na prestação de serviço pois, caberia à 

requerida a análise dos documentos a fim de evitar ocorrência de erros 

como este. Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 8.000 (oito mil reais). Por fim, vale ressaltar que é inaplicável 

o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não há 

restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a reclamada SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA, a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título 

de indenização por danos morais ocasionados ao reclamante JHONATAN 

TEIXEIRA DE SOUSA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente os 

débitos que originaram as negativações, em discussão nesse processo, 

tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 
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CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002623-64.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLECIO BEZERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002623-64.2019.8.11.0004 Polo Ativo: EUCLECIO BEZERRA DE 

OLIVEIRA Polo Passivo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, verifica-se que a 

parte requerida arguiu preliminar afirmando que a pretensão autoral teria 

sido alcançada pela prescrição trienal, haja vista, que as inscrições 

restritivas se deram em 2014 e 2015. Sem razão a reclamada. Pacífico o 

entendimento de que o prazo prescricional tem termo inicial a partir da 

ciência da lesão, bem como, de toda a sua extensão. A propósito: “(...) É 

assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do 

prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o 

consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da 

"actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a 

lesão e suas consequências. Precedentes. (...) (STJ - AgRg no AREsp 

696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015) Assim, denota-se dos autos que 

a parte autora acosta aos autos consulta datada de 01/11/2019, infere-se, 

portanto, que somente teve ciência do dano causado neste momento. 

Portanto, rejeito a preliminar arguida. Quanto a arguição de inépcia da 

inicial, rejeito a preliminar aventada, vez que, não caracterizados os seus 

requisitos. Assim, entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das demais situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

onde suscita a parte Reclamante, em suma, que teve seu nome inscrito 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito pelos valores de R$ 

352,99 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) e 

R$ 1.064,63 (hum mil e sessenta e quatro reais e sessenta e três 

centavos), os quais são oriundos de dois números de contrato totalmente 

desconhecidos. Afirma que jamais contratou serviços ou produtos com a 

Reclamada. Requerendo, assim, a declaração da inexistência do débito 

bem como a indenização por danos morais. Em sede de contestação, 

afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram 

previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade 

livre e consciente das partes. Assevera, que o débito em questão decorre 

da celebração de dois contratos realizados entre a parte reclamante e o 

BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, os quais foram cedidos à 

Reclamada. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de direito 

pois a parte autora deixou de pagar as parcelas. Motivo pelo qual pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub judice 

verifico que muito embora o requerente afirme que a requerida inscreveu 

seu nome nos cadastros restritivos indevidamente, denota-se dos autos 

que a autora, realizou a compra do produto mediante assinatura de 

contrato. Fato que se denota claramente através do contrato acostado 

pela Reclamada, o qual foi cedido pelo BANCO LOSANGO S/A – BANCO 

MÚLTIPLO, à mesma. Assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Evidente que a autora contratou o serviço, uma vez que, a reclamada 

apresentou documentos, como contrato assinado (ID 29039676) que 

comprovam a origem do débito, visto que, as assinaturas, quando 

comparadas com as de seus documentos pessoais e as demais 

disponíveis nos autos são idênticas. Forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a contratação do plano pela 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 4. DA LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a dívida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2% (por 

cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002802-95.2019.8.11.0004 Requerente: LAURINEI RIBEIRO DE 

OLIVEIRA Requerido: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 
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MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

NEGATIVA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS, onde, em síntese, 

afirma a parte autora que recebeu duas cobranças indevidas em seu 

endereço sendo uma no valor de R$ 86, 94 (oitenta e seis reais e noventa 

e quatro centavos) e outra no valor de R$ 56,73 (cinquenta e seis reais e 

setenta e três centavos). Assevera que jamais contratou os serviços da 

reclamada na modalidade pós-paga. Motivo pelo qual requer a declaração 

da inexigibilidade do débito, o cancelamento das linhas telefônicas em seu 

nome, bem como, a indenização pelos danos morais padecidos. Em sede 

de contestação, afirma a reclamada que a reclamante tinha conhecimento 

do contrato e que utilizou os serviços da reclamada. Ressalta que ao 

contrário do que afirma a autora, a mesma realizou a contratação de duas 

linhas móveis distintas as quais estão habilitadas no plano controle. 

Assevera ainda que a parte autora realizou a contratação via call center. 

Pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Pois bem. No caso sub 

judice verifico que muito embora a requerida afirme que não violou nenhum 

direito da parte requerente e que agiu em exercício regular de direito, 

denota-se dos autos que o débito em questão é indevido. Registre-se que, 

a Requerida não comprovou a inadimplência da autora, impugna 

genericamente os fatos alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é 

devida, porém não apresenta nenhum documento apto a comprovar a 

origem do débito. Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos 

autos apenas faturas e telas sistêmicas produzidas unilateralmente, no 

entanto, não comprovou que a parte autora está em débito com a 

empresa. Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Dessa forma, entendo cabível ser 

declarada a inexigibilidade do débito em discussão, bem como o 

cancelamento das linhas. Infere-se que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte autora, para firmar um novo contrato entre as 

partes. Fato que configura a falha na prestação de serviço pois, caberia à 

requerida a análise dos documentos a fim de evitar ocorrência de erros 

como este. Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da 

requerida. E, em se tratando de relação consumerista, a responsabilidade 

civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, 

é objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário, portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Destarte, uma vez demonstrado 

que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de 

uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos existir um nexo 

etiológico; é cabível a responsabilização do fornecedor. Evidenciou-se nos 

autos que não há comprovação de contratação realizada pelo autor, o que 

comprova a existência de fraude. Não pairam dúvidas de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve 

seus recursos financeiros subtraídos sem sua prévia autorização. 

Trata-se prejuízos que ultrapassam transtornos diários e que merecem ser 

indenizados (art. 6º, VI do CDC e art. 5º, V e X da CF/88). Em se tratando 

do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) Determinar que a 

reclamada CLARO S.A. efetue o CANCELAMENTO das linhas (65) 9 

9226-7947 e (65) 9 9241-9703 em nome do autor; b) CONDENAR, o 

Reclamado TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) a pagar a quantia de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante THIAGO MEIRELES MATTOS RODRIGUES, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito em discussão nesse processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz 

Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir 

seus efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.
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Autos nº 1002793-36.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SABINO VIEIRA DE 

SOUZA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. Rejeito as preliminares arguidas, 

vez que não verificados os seus requisitos. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 
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julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a Reclamante, em síntese, que foi 

surpreendida com a inscrição restritiva de seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, pelo valor de R$ 605,72, (seiscentos e cinco reais e 

setenta e dois centavos). Ressalta que jamais possuiu vínculo com a 

reclamada, desconhecendo por inteiro a referida negativação. Assim, 

pleiteia a declaração de inexistência do débito bem como a indenização 

pelos danos morais padecidos. Em sede de contestação, aduz a requerida 

que não praticou ato ilícito visto que, a inscrição nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por culpa exclusiva da vítima pois, 

decorre de um contrato firmado entre a autora e a requerida, no qual a 

autora teria deixado de efetuar o pagamento das faturas ocasionando 

referida inscrição. Afirma que a requerida agiu em exercício regular de 

direito. Motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. No 

caso sub judice verifico que muito embora a requerida afirme que não 

violou nenhum direito da parte requerente e que agiu em exercício regular 

de direito, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui 

relação jurídica com a mesma. Registre-se que, a Requerida não 

comprovou a inadimplência da autora, impugna genericamente os fatos 

alegados na inicial, aduzindo que a cobrança é devida, porém não 

apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem do débito. 

Oportuno mencionar, que a reclamada acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas, faturas e um histórico de chamadas produzidas 

unilateralmente, no entanto, não comprovou que a parte autora contratou o 

serviço cobrado. Acerca desta temática é o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJMT 

- N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019) Nesse contexto, não há como acolher as teses lançadas em 

sede de defesa, uma vez que, a requerida não se desincumbiu de provar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do 

art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, resta evidente a falha 

na prestação do serviço da requerida. E, em se tratando de relação 

consumerista, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a 

cujo conceito se amolda a requerida, é objetiva (art. 14 CDC). Não se 

fazendo necessário portanto, perquirir acerca da existência de dolo ou 

culpa. Dessa forma, uma vez demonstrado que o consumidor sofreu um 

prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma conduta imputável ao 

fornecedor e entre ambos existir um nexo etiológico; é cabível a 

responsabilização do mesmo. É o que se vislumbra no presente caso, a 

conduta da requerida ao incluir a inscrição do nome do autor nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida decorrente de relação jurídica 

não contratada, provocou um abalo moral ao autor, eivando a importante e 

fundamental imagem de idoneidade a qual qualquer cidadão deve 

cuidar-se em preservar. É indiscutível o direito da parte autora ao bom 

nome e à conservação da imagem (art. 5º, inc. V e inc. X da CF/88), de 

modo a evitar que seja alvo de quaisquer suspeitas, segregações ou 

limitações. Cumpre ressaltar que a inscrição indevida em cadastro de 

proteção ao crédito, é espécie de dano in re ipsa, isto é, o dano moral 

decorre do próprio fato, não sendo necessária sua prova: CONSUMIDOR. 

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O recurso discute 

a negativação indevida da consumidora que não possuía qualquer débito 

com a empresa de telefonia. 2. A negativação indevida viola os direitos da 

personalidade do inscrito, de modo a atentar contra seu patrimônio moral, 

exigindo a reparação do dano. Sobre o assunto, o STJ posiciona-se no 

sentido de que havendo negativação indevida, estar-se-á diante de dano 

moral in re ipsa. 3. O valor da indenização fixado pelo magistrado de 

primeiro grau deve ser mantido (R$ 5.000,00), tendo em vista a vedação 

ao reformatio in pejus. 4. Apelação desprovida. (TJ-PE - APL: 5221129 PE, 

Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019) 

Em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento 

de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do 

dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 7.000 (sete mil reais). Por fim, vale ressaltar que é 

inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ no presente caso, visto que não 

há restritivos pré-existentes ao discutido nestes autos. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, a reclamada TELEFONICA BRASIL S.A, a pagar a quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante SABINO VIEIRA DE SOUZA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o débito que originou a negativação, em 

discussão nesse processo, tornando definitivos os efeitos da tutela. Fica 

a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisão à homologação do Juiz Togado, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que se faça surtir seus 

efeitos jurídicos e legais. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002713-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE CARNEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002713-72.2019.8.11.0004 Promovente: KARINE CARNEIRO 

RODRIGUES Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

incompetência em razão da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a 

reclamada tem condições de comprovar a inexistência da falha, e ainda, 

como confessa na contestação a interrupção, não há que se falar em 

necessidade de perícia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 
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contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito 

de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor 

da reclamada conforme UC 6/2725815-1, e sofreu a interrupção de 

energia por 36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 22h do dia 30.10 

às 10h da manhã do dia 01.11.2019. Assevera que já solicitou 

providencias da empresa porém continua sendo prestado péssimo 

serviço. Em sua defesa, a empresa Reclamada alega que as interrupções 

foram por motivos alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio 

aviso, tratando-se de caso fortuito ou força maior, visto que como 

ponderado na contestação tratou-se de apagão em toda comunidade 

oriundo da temporada chuvosa que causou quedas de arvores e 

alagamentos. Afirma que não pode ser condenada, visto que a ANEEL não 

fixa um prazo nestas condições, visto que a equipe quando ocorre risco 

de vida, a equipe tem que estar preparada. Pugna pela improcedência. 

Analisando detidamente os fatos e documentos contidos no processo, 

verifico que a parte autora não apresenta prova suficiente da falha da 

prestação do serviço da reclamada, visto que os protocolos 

apresentados, se tratam de outra unidade UC, não há na conversa do 

vídeo apresentado que realmente se tratava da data em questão, e ainda 

os demais documentos se referem a outro período de interrupção, que 

inclusive já foi objeto de demanda judicial. No entanto, a reclamada 

CONFESSA a ocorrência da interrupção mencionada, sendo certo que se 

não possui profissionais qualificados para atuar em situações de época 

de chuva, evidente a falha na prestação do serviço, visto que o 

consumidor não pode se beneficiar da energia somente no período 

ensolarado. Assim, resta indubitável a responsabilidade da reclamada. 

Com efeito, restou verificado nos autos a interrupção do serviço pelo 

período de 36 horas, sendo certo que a indisponibilidade do serviço pelo 

período relatado na inicial, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, 

vez que tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma 

solução rápida e eficaz para os consumidores, a fim de ampara-los pelo 

período em que a energia esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a 

teoria da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da 

CF/88, de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada 

caso restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano 

e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. 

Assim, ainda que o motivo da interrupção não foi de responsabilidade da 

ré, caberia a mesma providenciar a manutenção o mais breve possível, o 

que não ocorreu, causando transtorno e aborrecimento aos moradores 

daquela região. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada 

sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é 

certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero 

dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas 

localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as 

descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 2.3. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente 

pleiteia que a reclamada seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, 

com a determinação de multa por descumprimento. No entanto, 

considerando que a responsabilidade da reclamada decorreu na demora 

na prestação do serviço e que o fornecimento de energia já foi 

restabelecido, não há elementos para conceder o pedido da parte autora. 

2.4. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar 

que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de 

qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu 

fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de 36 horas consecutivas, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante KARINE CARNEIRO RODRIGUES, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002621-94.2019.8.11.0004 Promovente: MARIA FRANCISCA 

DOS ANJOS Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

incompetência em razão da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a 

reclamada tem condições de comprovar a inexistência da falha, e ainda, 

como confessa na contestação a interrupção, não há que se falar em 

necessidade de perícia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito 

de Paredão Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor 

da reclamada conforme UC 6/1335883-3, e sofreu a interrupção de 

energia por 36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 22h do dia 30.10 

às 10h da manhã do dia 01.11.2019. Assevera que já solicitou 

providencias da empresa porém continua sendo prestado péssimo 

serviço. Em sua defesa, a empresa Reclamada alega que a parte autora 

não apresenta nenhum documento capaz de comprovar que ocorreu a 

interrupção dos serviços. E que se essas tivessem ocorridos, seriam por 

motivos alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, 

tratando-se de caso fortuito ou força maior. Afirma que não restou 

comprovado o abalo moral. Pugna pela improcedência. Analisando 

detidamente os fatos e documentos contidos no processo, verifico que a 

parte autora não apresenta prova suficiente da falha da prestação do 

serviço da reclamada, visto que os protocolos apresentados, se tratam de 

outra unidade UC, não há na conversa do vídeo apresentado que 

realmente se tratava da data em questão, e ainda os demais documentos 

se referem a outro período de interrupção, que inclusive já foi objeto de 

demanda judicial. No entanto, a reclamada CONFESSA em outras ações 

s e m e l h a n t e s  a  e s t a  ( 1 0 0 2 4 5 4 - 7 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 0 4  e 

1002462-54.2019.8.11.0004, dentre outras), que efetivamente ocorreu a 

interrupção dos serviços na data mencionada na inicial, por suposto 

apagão, aduzindo inclusive que não possui profissionais qualificados para 

atuar em situações de época de chuva, evidenciando a falha na prestação 

do serviço. Assim, restou NOTÓRIO a ocorrência da interrupção da 

energia na data de 30.10 a 01.11.2019 na cidade de Paredão Grande. 

Assim, resta indubitável a responsabilidade da reclamada. Com efeito, 

restou verificado nos autos a interrupção do serviço pelo período de 36 

horas, sendo certo que a indisponibilidade do serviço pelo período relatado 

na inicial, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que 

tratando-se de serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução 

rápida e eficaz para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período 

em que a energia esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria 

da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, 

de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso 

restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a 

ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

Outrossim, consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de 

prestadora de serviço público essencial, deve garantir aos seus 

consumidores a entrega de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob 

pena de arcar com as consequências advindas de sua inoperância. 

Assim, ainda que o motivo da interrupção não foi de responsabilidade da 

ré, caberia a mesma providenciar a manutenção o mais breve possível, o 

que não ocorreu, causando transtorno e aborrecimento aos moradores 

daquela região. Neste contexto, analisando os autos, verifica-se que a 

parte reclamante comprova sua condição de consumidor da reclamada 

sendo aplicável os institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é 

certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero 

dissabor inerente a vida em sociedade, causando real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora, uma vez que ficou privada de serviço 

essencial à sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de 

forma digna em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária 

reclamada o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo 

longo periodo, porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas 

localidades de dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as 

descritas na inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. 2.3. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente 

pleiteia que a reclamada seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, 

com a determinação de multa por descumprimento. No entanto, 

considerando que a responsabilidade da reclamada decorreu na demora 

na prestação do serviço e que o fornecimento de energia já foi 

restabelecido, não há elementos para conceder o pedido da parte autora. 

2.4. DANOS MORAIS No que tange aos danos morais, deve-se ponderar 

que a energia elétrica é bem de consumo essencial ao cotidiano de 

qualquer pessoa, de modo que a ineficiência ou ausência de seu 

fornecimento, dependendo das circunstâncias do caso e quando 

superado o razoável, pode, de fato, resultar em dissabores que 

transcendem o mero aborrecimento e ocasionam efetivo abalo psíquico. In 

casu, a interrupção da energia pelo período de 36 horas consecutivas, 

reputa-se inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva 

atingida em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço 

da reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade 

da energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, 

denotam desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA 

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 
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de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante MARIA FRANCISCA DOS ANJOS, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002712-87.2019.8.11.0004 REQUERENTE: FABIO DE FREITAS 

ESTEFANELLI REQUERIDOS: UNIVERSO ONLINE S/A e BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, 

constato que as partes Requeridas arguiram preliminar de ilegitimidade 

passiva da Requerida BANCO BRADESCO S/A, pelo fato de que a 

controvérsia versa sobre um negócio jurídico realizado entre o Autor e a 

Requerida UNIVERSO ONLINE S/A. Em que pese as alegações das 

Requeridas, estas não merecem prosperar haja vista que a relação 

jurídica existente entre o Autor e aquela, é de consumo, uma vez que, o 

Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 3º, §2º, inseriu a atividade 

bancária no rol de serviços a serem regulados por esta legis; e assim 

sendo, a Requerida é responsável pela falha na prestação de serviços 

independentemente de culpa, conforme o previsto no art. 14 da lei 

8.078/90. Outrossim, os artigos 7º, parágrafo único e 25, §1º, ambos da lei 

8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que 

concorrerem para o dano. Corroborado a isso, a Requerida BANCO 

BRADESCO S/A, faz parte da cadeia de consumo pois, aufere lucros 

através da administração de pagamentos, portanto, não há que se falar 

em ilegitimidade da mesma. Acerca desta temática, a Corte Cidadã (STJ) 

pacificou o entendimento: “O entendimento desta Corte Superior é de que 

os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos 

danos causados ao consumidor (...)” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 

1243517 DF 2018/0026769-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE) Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da 

Requerida BANCO BRADESCO S/A. Quanto à arguição de prescrição, 

razão não assiste a reclamada, haja vista, que a prescrição para o 

consumidor pleitear a reparação por falha na prestação do serviço segue 

a normativa do artigo 27 do CDC: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. 

SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência 

desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação 

por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no 

art. 27 do CDC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - 

AgRg no REsp: 995890 RN 2007/0240925-9, Relator: Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/11/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013) Assim, rejeito a preliminar de 

prescrição. Ultrapassadas as preliminares, passo a analise de mérito. 2.2 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 53 de 813



Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte Reclamante que nunca fez 

nenhuma contratação de provedor de internet, ou qualquer outro serviço 

disponibilizado pela requerida UOL. Contudo, em outubro de 2018, ao ser 

notificado pelo Banco requerido para fazer uma atualização de seu 

cadastro, percebeu que estavam sendo efetuado descontos mensais em 

sua conta bancária no valor que variavam de R$ 13,24 (treze reais e vinte 

e quatro centavos) a R$ 24,73, (vinte e quatro reais e setenta e três 

centavos), com a descrição de “Pagto Cobranças e Universo On Line 

Ltda”. Assevera que os descontos ocorrem desde o ano de 2015, 

ressalta que em Outubro/2018 realizou o cancelamento junto à reclamada 

UOL, todavia, a mesma se recusou a devolver os valores cobrados 

indevidamente. Assim, requer a indenização pelos danos materiais e 

morais sofridos. Em sede de contestação, aduz a reclamada BANCO 

BRADESCO S/A que não é parte legítima para figurar no polo passivo da 

presente demanda. Afirma que caberia a parte autora solicitar de imediato 

o cancelamento. Pugnando pela improcedência da inicial. Também em 

contestação, a reclamada UNIVERSO ONLINE S/A cometeu ato ilícito pois 

os descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi 

realizado pela vontade livre e consciente das partes. Ressalta que houve 

o cancelamento do serviço conforme solicitado pelo cliente. Pugnando pela 

iprocedencia dos pedidos iniciais. Inicialmente, diante da patente relação 

de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 

6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC. 

Pois bem, em que pese as alegações das reclamadas, verifica-se que a 

reclamada Universo Online S.A. acostou aos autos apenas telas 

sistêmicas produzidas unilateralmente, no entanto, não comprovou que a 

parte autora contratou o serviço cobrado. Acerca desta temática é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO (TJMT - N.U 1000056-04.2017.8.11.0110, TURMA 

RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019) Sendo assim, entendo por 

desconsiderar a prova apresentada. Nesse contexto, não há como 

acolher as teses lançadas em sede de defesa, uma vez que, a requerida 

não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com 

efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço da requerida. E, em 

se tratando de relação consumerista, a responsabilidade civil dos 

fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a requerida, é 

objetiva (art. 14 CDC). Não se fazendo necessário portanto, perquirir 

acerca da existência de dolo ou culpa. Dessa forma, uma vez 

demonstrado que o consumidor sofreu um prejuízo (dano injusto), em 

decorrência de uma conduta imputável ao fornecedor e entre ambos 

existir um nexo etiológico; é cabível a responsabilização do mesmo. 

Outrossim, extrai-se do Código de Defesa do Consumidor: Art. 39. É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: (...) III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação 

prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; Com efeito, a 

reclamada não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem 

do débito de modo a confirmar que a cobrança realizada em desfavor do 

autor é indevida. Infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora pela Requerida UNIVERSO ONLINE S/A para 

firmar um contrato entre as partes; o que configura a falha na prestação 

de serviço praticada por ambas reclamadas, visto que, a Requerida 

BANCO BRADESCO S/A, conforme supramencionado, é responsável 

solidariamente e a ela caberia a análise dos documentos a fim de evitar 

esse tipo de ocorrência. Assim, em se tratando de dano causado pela 

conduta das Requeridas, é devida a responsabilização das mesmas. 

2.2.1. REPETIÇÃO INDÉBITO Diante da atitude da reclamada que cobrou 

indevidamente por um cartão de crédito consignado não contratado, é 

devida a restituição em dobro do valor nos termos do artigo 42, § único do 

CDC. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora traz provas das 

cobranças indevidas em sua conta bancária, de modo que, é devido a 

reclamada a restituir o valor de R$ 1.535,86 (mil e quinhentos e trinta e 

cinco reais e oitenta e seis centavos), que corresponde a devolução das 

cobranças em dobro. 2.2.2. DANO MORAL Não há dúvida de que a 

conduta das partes requeridas provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

requerente teve seu crédito abalado com a cobrança indevida de um 

serviço não contratado. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SEGUROS 

NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 

373, II DO CPC/15. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 – Artigo 373, II do 

CPC/15: “O ônus da prova incumbe: II – ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”; 2 – Teoria do Risco 

do Empreendimento; 3 – Enunciado Sumular nº 94 deste TJRJ: 

“CUIDANDO-SE DE FORTUITO INTERNO, O FATO DE TERCEIRO NÃO 

EXCLUI O DEVER DO FORNECEDOR DE INDENIZAR”; 4 – Na hipótese, a 

parte autora alega sobre suposta fraude na contratação de seguro em 

seu nome, afirmando que foram realizados descontos aos autos, verifico 

que a autora/apelante logrou êxito em comprovar os descontos realizados 

em sua conta bancária a título de seguro – fls. 17/28. Já a parte ré/apelada 

juntou aos autos o contrato de fls. 105/113 no qual sequer consta o nome 

da parte autora como contratante. Portanto, a parte ré/apelada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, ônus 

que lhe caberia; 5 – Danos morais configurados e arbitrados em 

R$3.000,00. Parte autora passou a sofrer descontos em sua conta 

bancária onde é depositado o seu salário. Descontos que perduraram por 

aproximadamente 01 ano; 6 – Precedentes: 0018468-18.2015.8.19.0087 – 

APELAÇÃO Des (a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO – 

Julgamento:08/09/2016 – VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR e Processo: 0068756-08.2014.8.19.0021 – APELAÇÃO 

DES. LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO – Julgamento]; 11/11/2015 – 

VIGESIMA QUINTA CÂMARA CIVEL CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL.; 7 

– Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. (TJ-RJ – APL: 

026111630201481900001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 4º VARA CIVEL, 

Relator: ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

19/06/2017). Assim, resta inegável o dever de reparação pelas 

reclamadas. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais), considerando 

que existem outras cobranças semelhantes em desfavor de outras 

empresas, e a autora ingressou com uma ação para cada. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para 

SOLIDARIAMENTE: a) CONDENAR, as Requeridas UNIVERSO ONLINE S/A 

e BANCO BRADESCO, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a 

título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante FABIO 

DE FREITAS ESTEFANELLI, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) CONDENAR, as Requeridas UNIVERSO ONLINE S/A e 

BANCO BRADESCO, a pagar a quantia de R$ 1.535,86 (mil e quinhentos e 

trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a título de indenização por 

danos materiais ocasionados ao Reclamante FABIO DE FREITAS 

ESTEFANELLI, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC 
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devida a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002622-79.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002622-79.2019.8.11.0004 Polo ativo: MARIA FRANCISCA DOS 

ANJOS Polo passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante 

a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, e verifico que este processo possui 

grande similitude com os autos n. 1002621-94.2019.8.11.0004, vez que 

trata das mesmas partes e pedido. Pois bem, analisando ambas ações se 

verifica que se trata do mesmo pedido, onde, em síntese, a parte autora 

pleiteia recebimento de danos morais, em razão da suspensão da energia 

na região onde reside (Paredão Grande) por 36 horas ininterruptas 

(30.11.2019 a 01.11.2019). Verifica-se também que a parte autora anexa 

em cada ação dois números de unidade consumidora diversa, no entanto, 

é certo que a parte autora só pode residir em uma residência e com isso 

sofreu o abalo de somente um local, incorrendo em litigância de má-fé ao 

ingressar com várias ações, uma para cada casa em que é 

proprietário(a). Com isso, entende-se devido julgar improcedente os 

pedidos da presente ação, vez que a quantidade de residências em nome 

da parte autora não aumenta o seu abalo moral, possibilitando ingresso 

para cada unidade de consumo. Oportuno ressaltar que no caso vertente, 

não se trata de litispendência pois, muito embora haja similitude dos 

pedidos e identidade de partes entre o processo supramencionado e este; 

eis que versam sobre locais diferentes e Unidades Consumidoras 

distintas. Assim, conforme já mencionado, a parte autora somente pode 

residir em um local e sofrer dano moral decorrente da interrupção do 

serviço de energia elétrica em apenas um destes. Deste prisma, a 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Portanto, 

uma vez que já foi reconhecido o dano moral no processo de n. 

1002621-94.2019.8.11.0004, deixo de condenar a reclamada nestes 

autos, com base nos entendimentos demonstrados alhures. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002868-75.2019.8.11.0004 Promovente: ANTONIA MENDES DE 

LIMA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Em 

sede de preliminar, a empresa reclamada alega incompetência em razão 

da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a reclamada tem 

condições de comprovar a inexistência da falha, e ainda, como confessa 

na contestação a interrupção, não há que se falar em necessidade de 

perícia. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. A autora ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, afirmando que reside no Distrito de Paredão 

Grande, Comarca de General Carneiro-MT, sendo consumidor da 

reclamada conforme UC º 6/600605-0, e sofreu a interrupção de energia 

por 36 HORAS ininterruptas, sendo por volta das 22h do dia 30.10 às 10h 

da manhã do dia 01.11.2019. Assevera que já solicitou providencias da 

empresa porém continua sendo prestado péssimo serviço. Em sua defesa, 

a empresa Reclamada alega que as interrupções foram por motivos 

alheios à sua vontade, não tendo como ocorrer prévio aviso, tratando-se 

de caso fortuito ou força maior, visto que como ponderado na contestação 

tratou-se de apagão em toda comunidade oriundo da temporada chuvosa 

que causou quedas de arvores e alagamentos. Afirma que não pode ser 

condenada, visto que a ANEEL não fixa um prazo nestas condições, visto 
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que a equipe quando ocorre risco de vida, a equipe tem que estar 

preparada. Pugna pela improcedência. Analisando detidamente os fatos e 

documentos contidos no processo, verifico que a parte autora não 

apresenta prova suficiente da falha da prestação do serviço da 

reclamada, visto que os protocolos apresentados, se tratam de outra 

unidade UC, não há na conversa do vídeo apresentado que realmente se 

tratava da data em questão, e ainda os demais documentos se referem a 

outro período de interrupção, que inclusive já foi objeto de demanda 

judicial. No entanto, a reclamada CONFESSA a ocorrência da interrupção 

mencionada, sendo certo que se não possui profissionais qualificados 

para atuar em situações de época de chuva, evidente a falha na 

prestação do serviço, visto que o consumidor não pode se beneficiar da 

energia somente no período ensolarado. Assim, resta indubitável a 

responsabilidade da reclamada. Com efeito, restou verificado nos autos a 

interrupção do serviço pelo período de 36 horas, sendo certo que a 

indisponibilidade do serviço pelo período relatado na inicial, ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de serviço 

essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz para os 

consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia esteve 

suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade 

objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de modo que sua 

responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a 

ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou 

ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Outrossim, consoante art. 

22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de serviço público 

essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega de serviço 

adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as consequências 

advindas de sua inoperância. Assim, ainda que o motivo da interrupção 

não foi de responsabilidade da ré, caberia a mesma providenciar a 

manutenção o mais breve possível, o que não ocorreu, causando 

transtorno e aborrecimento aos moradores daquela região. Neste 

contexto, analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante 

comprova sua condição de consumidor da reclamada sendo aplicável os 

institutos da inversão do ônus da prova. Ademais, é certo que é possível 

reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a 

vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da 

parte autora, uma vez que ficou privada de serviço essencial à 

sobrevivência e que permite a convivência do ser humano de forma digna 

em sociedade. Deste modo, recai sobre a concessionária reclamada o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo capaz de refutar a interrupção de energia pelo longo periodo, 

porém, verifico que ré não presta um serviço adequado nas localidades de 

dificil acesso, o que ocasiona situações semelhantes as descritas na 

inicial. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 2.3. 

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER A parte promovente pleiteia que a reclamada 

seja obrigada a prestar um serviço de qualidade, com a determinação de 

multa por descumprimento. No entanto, considerando que a 

responsabilidade da reclamada decorreu na demora na prestação do 

serviço e que o fornecimento de energia já foi restabelecido, não há 

elementos para conceder o pedido da parte autora. 2.4. DANOS MORAIS 

No que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica 

é bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo 

que a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de 36 horas consecutivas, reputa-se inquestionável que a parte 

reclamante teve sua honra subjetiva atingida em decorrência das 

recorrentes falhas de prestação de serviço da reclamada, mormente ao 

se ponderar a quantidade e a essencialidade da energia elétrica no 

cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam desrespeito ao 

consumidor, transcendem o mero aborrecimento e configuram efetivo 

prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. Nesse sentido a 

própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: EMENTA 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A 

JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO 

POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL 

NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida não demonstra 

elementos suficientes para que seja afastada a condição de 

miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. RELATÓRIO Dispensado o relatório em 

face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. 

VOTO RELATOR. Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019 (N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95). Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a título de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em mil reais por 

cada dia sem energia, totalizando a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a 

quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos 

morais ocasionados a(o) Reclamante ANTONIA MENDES DE LIMA, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) 

SUGIRO improcedência do pedido de obrigação de fazer. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 
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Ene Carolina F. Souza Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012235-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID5807012. (BSP)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDY DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/04/2019 17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006954-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE 

CUSTAS E TAXA PROCESSO n. 1006954-20.2018.8.11.0006 

APRESENTANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CREDOR: FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS CNPJ: 

01872.837/0001-93 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte Devedora, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da sentença de , valor 

deverá ser pago , sendo R$ ( 413,40) para recolhimento da guia de 

Custas. Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e CPF do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor, em seguida clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema irá gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de 

Cáceres aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento . 

Cáceres , 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) da 

Central de Arrecadação e Arquivamento Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004578-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/11/2017 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004578-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1004578-95.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de 434,00 

(quatrocentos e trinta e quatro reais ), a que foi condenado nos termos da 

sentença. Cientifique-se que o recolhimento deve se dar mediante acesso 

ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preenchendo os campos com o número único do 

processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e incluir o 

valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 28 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALAF MIGUEL SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1000114-91.2018.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de 422,39 

(quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 
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deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca de Cáceres aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 

28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005599-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENE GUILLERMO RAMALLO GUEVARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROLUX DO BRASIL (REQUERIDO)

C. M. FERREIRA & CIA. LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 05 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO QUINTO VIANA PROCESSO n. 

1005599-09.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 18.740,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RENE 

GUILLERMO RAMALLO GUEVARA, Endereço: RUA MARTE, 02, QUADRA 

D, MORADA DO SOL - 99646 0428, SANTOS DUMONT, CÁCERES - MT - 

CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: C. M. FERREIRA & CIA. LTDA - 

EPP Endereço: PADRE CASSEMIRO, 767, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 Nome: ELETROLUX DO BRASIL Endereço: RUA SENADOR 

ACCIOLY FILHO, 1321, - ATÉ 1724/1725, CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA - 

PR - CEP: 81310-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE 

AUTORA, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo 

devedor das custas judiciais, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), nos termos dos autos acima identificados, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações 

no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. . 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Despacho/Decisão: Anexo E, para que chegue ao conhecimento de todos 

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

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

Eu, ROSEMAR DA SILVA, digitei. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005316-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/02/2019 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1002961-37.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. C. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. P. (REU)

F. L. D. S. P. (REU)

C. R. D. S. P. (REU)

F. S. C. P. (REU)

J. P. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Ofício n. 203 /2020 Cáceres - MT, 02 

de março de 2020. Referência: Processo n. 1002961-37.2016.8.11.0006 

Parte Requerente: AUTOR(A): LUIZ CLAUDIO CABRAL PAES Parte 

Requerida: REU: JUSTINA PERES DA SILVA, FLAVIO LUIZ DA SILVA 

PAES, FÁBIO DA SILVA PAES, FABIANO SILVA CABRAL PAES, CLAUDIA 

REGINA DA SILVA PAES Senhor(a) Diretor(a): DETERMINO a Vossa 

Senhoria que proceda com a CESSAÇÃO do desconto mensal na 

remuneração da parte autora LUIZ CLAUDIO CABRAL PAES, militar da 

reserva remunerada, CPF nº 079.962.761-53, referente a PENSÃO 

ALIMENTÍCIA em favor de JUSTINA PERES DA SILVA, RG nº 1242509-5 

SEJUSP/MT. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito AO (A) 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DIRETOR(A) DO SEGES SECRETARIA DE 

ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CUIABÁ/MT Sede do Juízo e 

Informações: Rua das Maravilha, Bairro: Cavalhada, Cidade: Cáceres-MT 

Cep:78200000 - Fone: (65) 3211-1300.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006434-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

RONALDO DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DIAS MOREIRA (INVENTARIADO)

FRANCISCO OSMIRO MOREIRA (INVENTARIADO)

 

Intimação do Inventariante via Advogado, para ratificar às primeiras 
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declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo valor aos bens 

arrolados e consequentemente, retifique também o valor atribuído à causa, 

bem como recolha as custas complementares, se houver, sob pena de 

remoção, conforme decisão id. 28163631.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002827-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. F. (REQUERIDO)

A. L. F. (REQUERIDO)

E. L. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES SENTENÇA Processo: 

1002827-39.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOAO CARLOS DE FREITAS 

REQUERIDO: DILMA LARA FREITAS, ESLAINE LARA FREITAS, ANGELAINE 

LARA FREITAS Divórcio Litigioso – Separação de fato – réu revel –– 

ausência de bens – Filhos maiores – Procedência do pedido de redução 

dos alimentos – Conjunto probatório harmônico – Procedência da ação. 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Divórcio Direto Litigioso c/c Revisão de 

Alimentos proposta por JOÃO CARLOS DE FREITAS em face de DILMA 

LARA DE FREITAS, bem como em face de ESLAINE LARA FREITAS e 

ANGELAINE LARA FREITAS, visando à redução dos alimentos prestados a 

estas. 2. Citadas (id 17421582), as requeridas deixaram transcorrer in 

albis o prazo para oferecer resposta (id 20012726). 3. O presentante do 

Ministério Público Estadual manifestou que não há nos autos interesse 

público que justifique sua atuação. 4. É o relato do necessário. 5. 

Fundamento e DECIDO. 6. Vislumbro que o deslinde da controvérsia não 

carece de mais dilação probatória. Assim, consubstanciado no artigo 330, 

I do CPC, conheço diretamente do pedido, julgando-o antecipadamente. 

Ademais, a documentação que instrui o processo é suficiente para o 

desfecho da questão, o que torna desnecessária a produção de 

quaisquer outras provas. 7. Nesse prisma, o julgamento antecipado do 

pedido não representa cerceamento de defesa, pois estão presentes às 

condições para prolação de sentença. 8. Trago o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: “Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.513). 9. Superada 

essa fase, passo a proferir a sentença com fundamento no art. 330, 

inciso I do Código de Processo Civil. 10. Trata-se de Ação de Divórcio 

Direto Litigioso proposta por JOÃO CARLOS DE FREITAS em face de 

DILMA LARA DE FREITAS, objetivando o decreto de divórcio. 11. No caso 

vertente, por circunstâncias adversas as partes estão separadas de fato, 

impossibilitada a vida em comum, dando azo ao divórcio, conforme a EC nº 

66/2010, que excluiu qualquer restrição para a concessão do divórcio, 

que deve ser concedido sem prévia separação e sem a exigência de 

prazos, posto que o § 6º do art. 226 da Constituição Federal, então, 

passou a vigorar, a partir de 13 de julho de 2010 da seguinte forma: “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. 12. Portanto, para a 

decretação do divórcio atualmente, basta apenas a vontade de uma das 

partes, não precisando mais de comprovação do decurso de tempo da 

separação de fato ou 1 (um) ano do trânsito em julgado do decreto de 

separação judicial, consoante dispõe o art. 1580 do Código Civil. 13. 

Quanto à alteração do nome da requerida, da leitura do art. 1.578 do CC., 

depreende-se que a exclusão do patronímico do cônjuge constitui a 

exceção, e não a regra, na separação, admitida nas hipóteses descritas, 

a saber: “Art. 1.578. O cônjuge declarado culpado na ação de separação 

judicial perde o direito de usar o sobrenome do outro, desde que 

expressamente requerido pelo cônjuge inocente e se a alteração não 

acarretar: I – evidente prejuízo para a sua identificação; II – manifesta 

distinção entre o seu nome de família e o dos filhos havidos da união 

dissolvida; III – dano grave reconhecido na decisão judicial. § 1º O cônjuge 

inocente na ação de separação judicial poderá renunciar, a qualquer 

momento, ao direito de usar o sobrenome do outro. § 2º Nos demais casos 

caberá a opção pela conservação do nome de casado.” 14. Ou seja, 

inexistindo nos autos requerimento expresso sobre o interesse da 

requerida para que seja excluído o sobrenome, impõe-se a conservação, 

eis que direito personalíssimo. 15. Sobre o tema, alguns precedentes 

refletem o entendimento jurisprudencial: “DIVÓRCIO POR CONVERSÃO. 

USO DO NOME DE CASADA. 1. A conservação do nome de casado 

depende da opção do cônjuge ex vi do artigo 1.578, §2º, do Código Civil, 

não podendo o varão exigir da virago a retomada do nome de solteira sem 

justa motivação. 2. O uso do nome de casada pela mulher constitui direito 

da personalidade, sendo que sua perda acarreta evidente prejuízo para 

identificação. Recurso desprovido.” (AC nº 70013244322, 7ª Ccível, Rel. 

Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. 11/01/2006). 

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...) AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 

LITIGIOSA. NOME. MANUTENÇÃO DO PATRONÍMICO DO EXCÔNJUGE. 

POSSIBILIDADE. A manutenção ou alteração do nome de casada é uma 

faculdade da mulher, eis que direito personalíssimo. Considerando o longo 

tempo de matrimônio e a existência de filho menor, previsíveis são os 

transtornos que a troca de nome causaria à cônjuge virago. (...) 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA 

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO” (ED nº 70018228379, 7ª Ccível, TJRS, Relator: Ricardo 

Raupp Ruschel, j. 11/04/2007). “CONVERSÃO EM DIVÓRCIO. 

PERMANÊNCIA COM O NOME DE CASADA. PEDIDO EXPRESSO DO 

VARÃO PARA EXCLUSÃO DE SEU PATRONÍMICO. DESCABIMENTO. Ainda 

que haja oposição do varão, incumbe à mulher optar entre permanecer ou 

não com o nome de casada. É que, não mais sendo necessária a 

identificação do responsável pela ruptura da vida conjugal, e não dispondo 

em contrário a sentença que decretou a separação judicial das partes, 

pode a divorcianda manter o nome de casada. Inteligência dos arts. 1.571 

e 1.578, § 2º, do Código Civil (...) Apelo desprovido” (AC nº 70009116294, 

7ª Ccível, Rel. Des. José Carlos Teixeira Giorgis, j. 01/09/2004). 16. Quanto 

ao pleito revisional de alimentos, dispõe o art. 15 da Lei 5.478/68 que a 

decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer 

tempo ser revista em face da modificação da situação financeira dos 

interessados. 17. Nesse sentido, o art. 1.699 do Código Civil informa que 

se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de 

quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar 

ao juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração, redução ou majoração 

do encargo. 18. Observa-se que o requisito para alteração do valor da 

pensão alimentícia já fixada por sentença é a comprovação da situação 

financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos. 19. No caso 

dos autos, o requerente alega que está com seus rendimentos 

comprometidos em 63%, ante à realização de empréstimos consignados, 

sem prejuízo da ocorrência de problemas de saúde e, ainda, indicando 

possuir outro filho, adolescente. 20. Por sua vez, as requeridas mesmo 

devidamente citadas, não apresentaram contestação, sendo mister 

destacar que ambas são maiores de idade e que o requerente pretende 

manter o encargo alimentar no importe de 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente. 21. Nesta senda, concluo que o valor fixado a título de 

alimentos devem ser reduzidos. 22. Ante ao exposto, com fulcro nos arts. 

487, I do Código de Processo Civil e art. 226, § 6º da Constituição Federal, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e, assim, DECLARO 

judicialmente a dissolução do vínculo conjugal entre as partes JOÃO 

CARLOS DE FREITAS e DILMA LARA DE FREITAS, e DECRETO o 

DIVÓRCIO com seus consectários civis e religiosos. Por conseguinte, 

REDUZO o valor da pensão alimentícia para a proporção de 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente. 23. OFICIE-SE ao empregador do 

requerente para que proceda aos descontos mensais da pensão 

alimentícia na proporção de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, em folha de pagamento. 24. Sem custas, eis que as partes são 

beneficiárias da justiça gratuita. 25. Após certificação do trânsito em 

julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório de Registro Civil 

de Pessoas Naturais da lavratura do casamento. 26. Com o cumprimento 

de todas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 

de estilo e anotações pertinentes. 27. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

28. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002353-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLAO PINHEIRO (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1002353-68.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: RODRIGO DE OLIVEIRA 

SIMAO Endereço: Rua das Opalas, ao lado da casa n 46, Cohab velha, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: SOLAO 

PINHEIRO Endereço: Rua SASNTA marina, 340, Jardim Marajoara, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença proferida nos 

autos supra identificado, que segue abaixo transcrita, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

SENTENÇA: Vistos. 1. Trata-se de ação de substituição de curatela 

proposta por RODRIGO OLIVEIRA SIMÃO, em desfavor de SOLÃO 

PINHEIRO e em favor da interditada ROZINEI TAVARES DE OLIVEIRA 

SIMÃO. 2. Aduz que a interditada é sua genitora, portadora de patologias 

cardíacas, em favor do qual foi ajuizada a ação n. 4171-04.2011.811.0001 

(cód. 147734), oportunidade em que foi nomeado seu curador Solão 

Pinheiro. 3. Ressalta que o curador outrora nomeado – Solão Pinheiro – 

convivente da interditada, passou a apresentar problemas de saúde que o 

impedem de exercer a curatela (CID 121), sendo que o requerente, seu 

filho, postula seja nomeado no encargo. 4. Recebida a inicial, o requerido 

foi devidamente citado e não apresentou contestação (id 13487169). 5. O 

relatório psicossocial foi juntado aos autos (id 14508563). 6. O 

presentante do Ministério Público manifestou-se pela procedência do 

pedido (id 22913070). 7. A seguir, vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e DECIDO. 8. Entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído não havendo necessidade de produção de outras 

provas a não ser aquelas já juntada aos autos, vislumbro caso de 

julgamento antecipado do pedido, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 

9. Com efeito, o relatório psicossocial anexo relata que a interditada está 

sob os cuidados e zela do autor, seu filho, em virtude de problemas de 

saúde apresentados por seu convivente. 10. Importante destacar o teor 

do relatório psicossocial juntado aos autos: “[...] Conforme informações 

supracitadas houve à entrevista com Rodrigo, sua genitora Rozinei e o 

padrasto e requerido Sr Solão Pinheiro. Rodrigo é um jovem de 21 anos, 

denota estar ciente das atribuições e responsabilidades que entregam a 

curatela. A medida foi decidida, pelas partes. Reside com a genitora e o 

padrasto tem a vivência de acompanhar a rotina diária e no tratamento 

medicamento do requerido. Apresenta dentro dos padrões de normalidade, 

esta cursando técnico em eletrotécnica, há objetivos em se qualificar 

profissionalmente, mas pretende continuar residindo na cidade de Cáceres 

VI—CONCLUSÃO PSICOSSOCIAL Pelas observações coletadas in foco e 

entrevista com o requerente, podemos concluir para o momento, Rodrigo é 

a pessoa mais apropriada, considerando o vinculo afetivo, amoroso e por 

residir com o requerido. A equipe técnica coloca se favorável ao processo 

de curatela do em favor de Rodrigo de Oliveira Simão [...]” 11. Assim, a 

regularização da situação do curador da interditada se faz necessária, a 

fim de que sejam garantidos os aspectos patrimoniais e negociais da 

interditada. 12. No caso, estão sujeitos à curatela, nos termos do art. 

1.767 do Código Civil, com redação da Lei 13.146/2015, aqueles que por 

causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, o que 

foi constatado nos autos n. 4171-04.2011.811.0001 (cód. 147734). 13. 

Assim, justifica-se a submissão do interditado aos termos da curatela, nos 

termos do art. 85 da Lei 13.146/15, limitada aos aspectos de natureza 

patrimonial e negocial. A curatela por outro lado não implicará declaração 

de incapacidade civil, haja vista que não mais remanescem tais figuras no 

art. 3º, do CC, não havendo nos autos elementos que demonstrem a 

incapacidade relativa do interditando por impossibilidade de expressão da 

vontade (art. 4º, III, do CC). 14. Deste modo, o pedido se encontra de 

acordo com o disposto nos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil e 

artigo 747 do Código de Processo Civil, conforme documentos juntados 

nos autos (id 13372197), não havendo nenhum fato que impossibilite o 

reconhecimento do pedido inicial. 15. Diante do exposto JULGO 

PROCEDENTE a presente ação de substituição de curatela, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, nomeando 

RODRIGO DE OLIVEIRA SIMÃO, como curador da interditada ROZINEI 

TAVARES DE OLIVEIRA SIMÃO, de quem se exigirá, caso contraia 

obrigações em nome da interditada, a respectiva autorização judicial. 16. A 

curatela abrangerá atos de disposição patrimonial, demandar e ser 

demandado em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

praticar atos de administração de seu patrimônio. 17. A curatela 

permanecerá por período indeterminado, salvo se cessada a causa que a 

determinou. 18. Frente ao disposto no art. 755, §3º do Código de Processo 

Civil a presente sentença deverá ser inscrita no Cartório de Registro Civil 

de Pessoas Naturais e publicada na rede mundial de computadores no sítio 

do Tribunal que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do CNJ, 

onde permanecerá por 06 meses, na imprensa local 01 vez, e no órgão 

oficial por 03 vezes com intervalo de 10 dias, constando do edital os 

nomes da(o) curatelada(o) e do(a) curador(a), os limites da curatela, a 

causa da curatela, constante do relatório que consta nos autos, bem como 

os atos que o mesmo poderá praticar autonomamente, tais como de 

exercer direitos sexuais reprodutivos, de decisão sobre filhos, 

planejamento familiar e direito ao voto. 19. LAVRE-SE o termo de curatela 

definitiva. 20. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. 21. Custas pela parte 

autora (art. 88, CPC), ficando, porém suspensa a exigibilidade diante da 

gratuidade da justiça deferida. 22. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 23. Prescindível o registro da 

sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 24. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 28 de fevereiro de 2020. JACKLINE 

MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165981 Nr: 3031-42.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSS, MDSMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT, 

MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT, RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR CHRISTIAN SANTANA 

RAMOS, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 252736 Nr: 5983-18.2019.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDERLEI MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELE DA SILVA - 

OAB:17.176/MS, Raphael Mucio Fanaia Monteiro - OAB:25217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR ADEMIR MATINEZ, para que 

devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas do 

artigo 196 do CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004570-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. D. S. (REQUERIDO)

E. S. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1004570-21.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 937,00 ESPÉCIE: [Guarda]

->GUARDA (1420) POLO ATIVO: Nome: RUTE PEREIRA DA SILVA 

Endereço: rua lambari, 50, casa, cidade alta, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 POLO PASSIVO: Nome: VALDECIR LEANDRO DA SILVA 

Endereço: desconhecido Nome: ELIETE SOUSA PEREIRA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO,VALDECIR LEANDRO DA SILVA e ELIETE SOUSA PEREIRA 

acima qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Guarda proposta por RUTE 

PEREIRA DA SILVA, de sua irmã RAQUEL PEREIRA DA SILVA, em 

desfavor do pai VALDECIR LEANDRO DA SILVA e da mãe ELIETE SOUSA 

PEREIRA DECISÃO: Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Rute Pereira da 

Silva em desfavor de Valdecir Leandro da Silva e Eliete Sousa Pereira, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Narra a parte 

autora, em síntese, que é irmã de Raquel Pereira da Silva, sendo que seus 

genitores estão em lugar incerto e não sabido há muitos anos. Narra, 

ainda, que propôs a presente demanda para obter judicialmente a guarda 

de sua irmã, posto que exerce a guarda fática, prestando toda a 

assistência necessária para o desenvolvimento da adolescente. Dessa 

forma, requer a guarda de Raquel Pereira da Silva para poder 

representá-la nas situações necessárias, bem como cuidar e zelar por 

seus interesses. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. É o 

relatório. Decido. As regras que inspiram o legislador sobre o instituto da 

guarda ensejam sempre e primordialmente o interesse da 

criança/adolescente, ou seja, em questão de guarda da criança, o que 

deve ser levado em conta é a conveniência do impúbere. Desta forma, 

sobreleva ressaltar que os pressupostos para a autorização da guarda 

estão previstos no artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

qual, em seu § 1º, dispõe que “a guarda destina-se a regularizar a posse 

de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos 

procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros”. 

Por outro lado, sabe-se que o espírito teleológico de todas as normas que 

disciplinam as relações jurídicas, que envolvem pessoas menores de 

dezoito anos, é a máxima proteção da criança e do adolescente, princípio 

este erigido ao patamar constitucional, pois o art. 227 da Carta Magna é 

enfático ao preceituar que “é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Assinado 

eletronicamente por: ALETHEA ASSUNCAO SANTOS - 16/08/2017 
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https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAYVQZBJDD Assim, no caso sub 

judice, analisando o pedido guarda provisória, bem como os documentos 

acostados aos autos, vejo que a liminar pleiteada deve ser deferida. 

Diante de todo exposto, CONCEDO a guarda provisória da Raquel Pereira 

da Silva em favor da Requerente Rute Pereira da Silva. Tendo em vista o 

endereço anexado via SIEL, cite-se o Requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal, com as advertências do art. 344 do 

Código de Processo Civil. Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo 

para realização de estudo psicossocial na residência da parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do relatório psicossocial, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Expeça-se o competente termo de 

guarda provisória. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 16 de agosto de 

2017. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito DECISÃO: Vistos. 1. 

DEFIRO o pedido retro. 2. DETERMINO a citação por edital da parte 

requerida, com prazo de 30 (trinta) dias, para sua regular ciência e fruição 

do prazo legal para expressa manifestação, observando na espécie o 

regramento do artigo 257 do CPC, consignando-se as advertências da 

decisão inicial. 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, LUCELY BARROSO RAMSAY CAIXETA, 

digitei. Cáceres , 28 de fevereiro de 2020. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001254-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

GABRIELA RAIANNA DE ALMEIDA PASSOS MALUF FERREIRA OAB - 

MS20097 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SILVA DE OIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, manifestando notadamente quanto ao resultado 

negativo da CP expedida ora devolvida (ID 29681862), pleiteando o que 

entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. Cáceres/MT, 28 

de fevereiro de 2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIO OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

AGENDO Audiência Concentrada para o dia 17/04/2020 (SEXTA-FEIRA), 

na qual a presença das partes é indispensável, ressaltando que o 

atendimento será realizado a partir das 8horas. Na data aprazada haverá 

perito nomeado por este Cejusc para realização da perícia, cujos 

honorários serão suportados pela Seguradora Líder, sendo facultado às 

partes trazer ao ato assistente técnico às suas expensas. Diante disso, 

solicito que sejam consignadas no mandado, além das determinações 

contidas na decisão, as informações acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006356-32.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE CODO FELIPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

21/05/2020 as 14:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006491-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

21/05/2020 as 14:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000993-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

21/05/2020 as 13:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000826-47.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA ALVES (AUTOR(A))

LUZIA BALESTRIN (AUTOR(A))

SONIA MARIA DA ROCHA (AUTOR(A))

LUCIANO MIGUEL DIAS CARDOSO (AUTOR(A))

LUIZA PIRES (AUTOR(A))

CAROLINE PRADO ALMEIDA (AUTOR(A))

ISAURA DO PRADO ALMEIDA (AUTOR(A))

JOAO BATISTA PEREIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

BENEDITA PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA MORAIS (AUTOR(A))

MARIA ODONEIDE CLEMENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

20/05/2020 as 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000900-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE ROMAO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

RODNEY ENOY MOTTA (AUTOR(A))
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LAURA APARECIDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LUCAS ALMEIDA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

MARIA FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

NELICIO DE ALMEIDA BORGES (AUTOR(A))

LEINI TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ENEDINA DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

SOLANGE PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

JAIR RAMOS MARCOLINO (AUTOR(A))

ANA TEREZA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

20/05/2020 as 15:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001023-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZELEY GATTASS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DIAS OAB - MT12395/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MARCOS MOTTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA/REQUERENTE AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes autora/requerida, na pessoa de 

seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 14 de abril de 2020 às 

15:00hs, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerido à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, conforme preceitua o artigo 

334, §8° do CPC. Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000552-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DE PAULA CEBALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES AUTORA/REQUERIDA Impulsiono os autos com 

a finalidade intimar os advogados da parte Autora/Requerida, da 

designação de perícia médica agenda para o dia 17/04/2020 

(SEXTA-FEIRA), o atendimento será realizado a partir das 8horas, no 

Cejusc. Na data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para 

realização da perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora 

Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas 

expensas. Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2020 Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001282-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

MARIA DE OLIVEIRA PASSOS (AUTOR(A))

OSORIO COELHO DE MELO (AUTOR(A))

JOSE NILSON CERQUEIRA SILVA (AUTOR(A))

IVANIR PASSIANISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JUSTINO BRAZ DA NOBREGA (AUTOR(A))

JUVENTINO DEFENSOR DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ADAO MARCIANO DOS PASSOS (AUTOR(A))

ELIZABETE JERONIMO BIANCHINI (AUTOR(A))

DIONISIA LOPES VIANA (AUTOR(A))

ROSENEI APARECIDA MENESES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

20/05/2020 as 16:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006445-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BALBINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

WESLEY BARBOSA TORO MACHADO OAB - MT25707/O 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA Certifico que a contestação apresentada é tempestiva 

(Id:29634278). Impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado acoste ao feito réplica no prazo legal. 

Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2020 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1006373-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (REU)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id:2603262 , 

promovendo o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6776 Nr: 472-74.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B-CCDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, JACKELINE FRANCO MORAES - OAB:19816/O, 

LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324, LUCIANA GOULART 

PENTEADO - OAB:167.884/SP, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662, TIAGO KLEIN DIAS - OAB:17559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EMERSON RODRIGUES DA SILVA - OAB:, 

MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:16.225

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

FORNECER DADOS BANCÁRIOS

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ELETRÔNICO

 Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide SHELL DO 

BRASIL/RAÍZEN COMBUSTÍVEIS - S/A e GERMANO BIANCHI, na pessoa 

de seu Advogado, com a finalidade de que nos termos da decisão retro 

(fls. 350/352), no prazo de 15 dias, manifeste no feito, notadamente 

fornecendo ao Juízo, para fins de expedição dos Alvarás Eletrônicos os 

dados bancários da titularidade de seu cliente ou do causídico constituído 

desde que tenha poderes para receber e dar quitação quanto ao objeto da 

demanda.

 Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85770 Nr: 1322-45.2009.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO VALE GARCIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ANTONIO 

FRANCISCO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 INTIMAÇÃO – PARTE INTERESSADA

PROCESSO ESTÁ EM CARTÓRIO DISPONÍVEL PARA CARGA/VISTA

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar a parte interessada, na 

pessoa de seu Advogado, que conforme petição retro (fls. 188/189) o 

feito foi desarquivado e encontra-se disponível em cartório para 

vista/carga da parte.

 Outrossim cumpre informar a parte interessada que caso nada seja 

requerido, no prazo de 15 dias, o processo será remetido/devolvido ao 

arquivo.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93652 Nr: 8744-71.2009.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE INTERESSADA

PROCESSO ESTÁ EM CARTÓRIO DISPONÍVEL PARA CARGA/VISTA

 Impulsiono os autos com a finalidade de informar a parte interessada, na 

pessoa de seu Advogado, que conforme petição retro (fls. 39/40) o feito 

foi desarquivado e encontra-se disponível em cartório para vista/carga da 

parte.

 Outrossim cumpre informar a parte interessada que caso nada seja 

requerido, no prazo de 15 dias, o processo será remetido/devolvido ao 

arquivo.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006520-94.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seus Advogado(s), para comparecer à AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 21/05/2020 15:31 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES, ficando advertidos 

de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006002-07.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANE LEA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seus Advogado(s), para comparecer à AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 25/05/2020 15:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES, ficando advertido 

de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, 

sujeito a multa. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006583-22.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO JORNAL DE CACERES LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte autora da lide, na 

pessoa de seu(s) Advogado(s), para comparecer(em) à AUDIÊNCIA 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 26/05/2020 13:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES, ficando 

advertido(s) de que a ausência injustificada implicará atentado à dignidade 

da justiça, sujeito a multa. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002780-31.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARUSAN DE SOUZA PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO SIQUEIRA DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI OLIVEIRA COSTA OAB - MG171888 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO D.P.E Nos termos do art. 203, §4° do Código de 

Processo Civil c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, 

impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação do requerente, 

assistido pela Defensoria Pública Estadual, com supedâneo nos artigos 

437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca do requerimento e documentos 

acostados aos autos (ID.Num. 28373199). Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 

2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004396-41.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

YRACI JOSE DE CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

ELIANE CRISTINA DA SILVA OAB - 002.105.341-33 (PROCURADOR)

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004396-41.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

YRACI JOSE DE CARVALHO SILVA PROCURADOR: ELIANE CRISTINA DA 

SILVA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc... Considerando que as 

partes sinalizaram na fase postulatória o interesse na produção de todos 

os meios de provas pertinentes, nos termos do art. 139, VI do Código de 

Processo Civil, faculto-lhes a especificação das provas que pretendem 

efetivamente produzir, justificando a necessidade, finalidade e pertinência 

à solução da lide. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo 

retorne concluso para análise das questões pendentes, saneamento ou 

julgamento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 26 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002407-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELZI LOPES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diomedes Rodrigues de Oliveira (REU)

Luiz Rodrigues de Oliveira (REU)

Ivone Borges de Oliveira (REU)

Dinamérico Veríssimo de Souza (REU)

Alexandra Garcete de Oliveira (REU)

Justina Rodrigues de Oliveira (REU)

Manoel Rodrigues de Oliveira (REU)

Celina Cruz de Oliveira (REU)

Luiza de Oliveira e Faria (REU)

Joao Marcos de Oliveira (REU)

Luiz Nélio da Costa Faria (REU)

Joao Martinho de Oliveira (REU)

Izabel de Oliveira Anastacio (REU)

José Rodrigues de Oliveira (REU)

Lino Rodrigues de Oliveira (REU)

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA LUZ (REU)

Edith Oliveira de Souza (REU)

Josepha Rodrigues de Oliveira (REU)

Aparecido Anastacio (REU)

DOMITILIA OLIVEIRA DA SILVA (REU)

Maria Euzebia da Silva Oliveira (REU)

Maria Augusta de Oliveira Araujo (REU)

Paulina de Oliveira (REU)

Herculano de Araujo (REU)

José Arsenio da Silva (REU)

ESPÓLIO DE ADELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA E ALEXANDRA OLIVEIRA 

DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE SESSÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002405-30.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIE PEREIRA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

CÍVEL

Processo Número: 1002123-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a 

finalidade de efetuar a intimação do requerente, com supedâneo nos 

artigos 437, § 1º c.c artigos 9 e 10 todos do CPC, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos documentos acostados 

aos autos (ID.Num. 29219765). Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004385-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA GONCALVES ROCHA - ME (EXECUTADO)
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LUANA GONCALVES ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

efetuar a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o bairro referente a rua Damasco, s/n.º, em Cáceres/MT, indicado 

na petição (ID.Num. 29606980), vez que os mandados são cumpridos por 

zona que é definido pelo bairro, ou, alternativamente, requerer o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 28 de fevereiro de 2020. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006884-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PARUCCI (REQUERIDO)

GRIFE AUTOMOVEIS ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1006884-66.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 171.987,45 ESPÉCIE: 

[Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: , 215, CENTRO, ARAPUTANGA - MT 

- CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: GRIFE AUTOMOVEIS 

ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA - ME Endereço: MIGUEL SUTIL, 

8800, - DE 8346 A 10748 - LADO PAR, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78040-365 Nome: NELSON PARUCCI Endereço: GLEBA, S/N, 

REDENTORA LOTE 62, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça (ID. nº 28199760), requerendo o que 

entender de direito. Cáceres-MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002884-23.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR FALCI (REQUERIDO)

CARLOS ANGELO FALCI (REQUERIDO)

CAROLINA DE PINHO FALCI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

FINALIDADE: Intimo o polo ativo, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, realize o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça no valor de R$ 72,00 (Setenta e dois reais), para que seja 

efetuada o cumprimento do mandado de penhora e avaliação. Cáceres - 

MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003363-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1003363-84.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 12.353,81 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Endereço: Rua Tancredo 

A. Neves, 40, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 

POLO PASSIVO: Nome: FABIO GOMES DA SILVA Endereço: Rua Dr. 

Sabino Vieira, 129, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

demonstrativo atualizado da dívida. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001835-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON WASHINGTON GOMES CARDOSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 
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1001835-44.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.795,75 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 16ANDAR, CHÁCARA 

ITAIM, SÃO PAULO - SP - CEP: 04533-085 POLO PASSIVO: Nome: 

EMERSON WASHINGTON GOMES CARDOSO Endereço: RUA SAO 

VICENTE, 30, CARVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID. nº 28225406), 

requerendo o que entender de direito. Cáceres-MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173469 Nr: 8836-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SEBASTIÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO CHAGAS MATIAS, 

MIRINÉIA SOFIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte executada, para, no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do cumprimento do Acordo entabulado em 

audiência.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001300-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAURA MENDES SURUBI CRAVO DE PAZ (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do 

Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 

1001300-23.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 28.205,26 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Endereço: Rua Neftes de 

Carvalho, 489, 1 Piso, Jardim Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 POLO PASSIVO: Nome: ISAURA MENDES SURUBI CRAVO 

DE PAZ Endereço: Lugar incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 28.205,26 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, conforme documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A autora é credor a da Cédula de Crédito Bancário n. 

º B11130603 - 3, cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$ 28 

.205,26 (vinte e oito mil, duzentos e cinco reais e vinte e seis centavos). 

Ocorre que , após a concessão do s referido s crédito s , o devedor não 

procedeu com o devido adimplemento dos títulos, conforme cálculos 

anexos. A credora buscou todas as vias amigáveis a fim de compor com a 

requerida, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca da 

tut ela jurisdicional. citação do s Réu s no s endereço s indicado s acima, 

para que , no prazo de 15 (quinze) dias, pague m o débito devidamente 

corrigido, acrescido de custas e honorários advocatícios ou ofereçam 

embargos, sob pena de se constituir de pleno direito o título executivo 

judicial, convertendo -se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma do Novo Código de Processo Civil. DECISÃO: 

Vistos, etc ... A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente 

(CPC, art. 701). Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado monitório, 

com o prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, consignando 

que, caso o requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários 

advocatícios, fixados, entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento, 

no valor de 10% sobre o valor da causa. Conste do mandado, ainda que, 

nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos (art. 702 do CPC) e, caso 

não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, o título 

executivo será constituído (§ 2º do art. 701). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 23 de Agosto de 2016. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito Vistos, etc... Acolho o pedido formulado 

na manifestação de id. 27731811. Frustradas as diligências promovidas 

para localização da demandada, sendo que sequer a sogra tem 

conhecimento de onde reside, há que se acolher o pedido de citação por 

edital. Assim, com fulcro no art. 256, inciso II, do CPC, cite a requerida por 

edital mediante publicação no DJE pelo prazo de 20 (vinte) dias. Após o 

transcurso do prazo do edital, sem que a ré tenha apresentado defesa, 

desde já, nomeio a Defensoria Pública para atuar no processo na 

qualidade de Curador Especial, nos termos do art. 72, inciso II do CPC. 

Intime-se a Defensoria Pública pessoalmente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 14 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito 

o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se 

não realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 

2º, do CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por 

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

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

Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 

requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 

(art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOEL SOARES VIANA 

JUNIOR, digitei. Cáceres-MT, 28 de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 
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internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004075-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004075-06.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ADRIANA CRISTINA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc... 

Adriana Cristina da Silva, qualificada nos autos em epígrafe, ingressou em 

Juízo com ação de cobrança de seguro D.P.V.A.T. em face de Seguradora 

Líder, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de trânsito 

envolvendo veículo automotor que lhe ocasionou invalidez de natureza 

permanente. Sustenta ter promovido requerimento na via administrativa, 

contudo, teria recebido tão somente o valor de R$3.375,00, valor menor do 

que supostamente devido à requerente. Em razão disso, requer a 

procedência da ação para que seja condenada a requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório no valor de R$13.500,00, além e indenização por 

danos morais no importe de R$15.000,00 por suposto descaso e 

negligência da ré por solicitar documentos durante o processo 

administrativo e ter realizado o pagamento de indenização de valor menor 

que pleiteado. A inicial veio acompanhada de inúmeros documentos (ids. 

21589823, 21589827, 21589830, 21589837, 21590144, 21590149, 

21590157, 21590174, 21590183, 21590441, 21590441, 21590446, 

21590448, 21590457, 21590460, 11590460, 21590472, 21590483). 

Tentada a conciliação, as partes não chegaram a um acordo (id. 

27083616). Por ocasião da audiência de conciliação, a parte foi submetida 

à avaliação médica cujo laudo foi juntado no id. 27066277. A ré 

apresentou defesa no id. 26596551, arguindo, preliminarmente, 

necessidade de adequação do valor da causa, salientando que deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido. No mérito, defende que 

o valor pago na esfera administrativa é suficiente para quitação da 

obrigação, não existindo saldo remanescente a ser pago, porquanto o 

valor disponibilizado observou a legislação vigente na época do sinistro, 

bem como o grau da incapacidade sofrida. No id. 28232413 manifestou-se 

quanto ao laudo pericial, não se opondo aos seus termos. A requerente, 

por sua vez, apresentou impugnação refutando os argumentos da ré e 

impugnando o laudo pericial acostado, requerendo a realização de perícia 

médica (ids. 28665546 e 28665570). É a síntese, Decido. Refuto a 

preliminar arguida pela ré, uma vez que o valor atribuído à causa pela 

autora corresponde ao proveito econômico perseguido, já que além do 

pagamento do seguro obrigatório o qual pleiteia no valor de R$13.500,00, 

busca indenização por supostos danos morais, no importe de 

R$15.000,00. Desta feita, considerando o teor da redação do art. 292, 

inciso VI, do CPC, o valor atribuído à causa pela autora encontra-se 

correto, pois corresponde à soma dos pedidos cumulados. Ultrapassada a 

preliminar, passo a análise do mérito. De logo, tenho como praticável o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, 

porquanto a prova produzida nos autos revela-se suficiente para 

julgamento do mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, bem como a comprovação da invalidez permanente total ou parcial 

que incapacite a vítima para o trabalho. No que diz respeito ao nexo causal 

e invalidez, verifico que as partes não divergem quanto a ocorrência do 

acidente e a invalidez sofrida, uma vez que a ré efetuou pagamento da 

indenização na esfera administrativa. Não obstante, da prova documental 

produzida, extrai-se que a autora foi vítima de acidente de trânsito 

conforme demonstram o Boletim de Ocorrência e Declaração de 

atendimento do Corpo de Bombeiros (ids. 21590157 e 21590149), e 

inclusive indicam que a requerente sofreu escoriações/contusão em razão 

do sinistro, o que se confirma pelos documentos/prontuários médicos 

anexados nos ids. 21590472, 21590457, 21590460, 21590441. Desta 

feita, comprovado o nexo causal, do qual não divergem as partes, assim 

como a invalidez parcial permanente, o cerne do litígio diz respeito ao grau 

da invalidez suportada e ao quantum indenizatório devido à requerente a 

título de pagamento do seguro obrigatório, considerando que a autora 

almeja a complementação do valor recebido na esfera administrativa, além 

de apurar se da ausência de pagamento do valor pleiteado e das 

solicitações de apresentação de documentos decorreu ato ilícito capaz de 

gerar indenização por danos morais. No que diz respeito à invalidez, 

especialmente no que se refere ai grau de extensão, extrai-se dos autos 

que a autora foi submetida a avaliação médica realizada pelos 

profissionais da área Dr. Odenil M. França (CRM/MT 6846) e Dr. Gleisson 

Oscar Libardi (CRM/MT 7017), que constataram a invalidez permanente 

parcial incompleta da autora em razão de perda funcional de dois membros 

da autora, sendo: dano anatômico e/ou funcional do membro inferior 

esquerdo com repercussão de 25% - leve e do ombro esquerdo com 

repercussão de 50% - média. Muito embora este Juízo não esteja adstrito 

ao laudo pericial, vislumbro que o mesmo essencial e evidencia de maneira 

clara a existência das lesões e da invalidez, bem como a sua extensão. 

Ademais, a avaliação foi realizada por profissionais capacitados, 

inexistindo qualquer fato que desabone a avaliação médica realizada, 

tampouco constou a parte autora qualquer documento que pudesse 

invalidar a avaliação médica realizada, sendo que a sua impugnação é 

amparada apenas pelos seus próprios fundamentos e critérios. Ademais, 

além de não vislumbrar configurada qualquer causa relevante que 

justifique a necessidade de nova produção da referida prova, ou que a 

acometa de nulidade, calha ressaltar que o laudo técnico será apreciado 

em conjunto com os demais elementos acostados aos autos. Deste modo, 

resta evidenciada a existência de invalidez parcial permanente em razão 

de perda funcional de membro inferior no importe de 25% e do ombro 

esquerdo no importe de 50%. Assim sendo, cabe salientar que artigo 3º 

da Lei nº. 6.194/74, alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 
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valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput 

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as 

lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis 

de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesionado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Nessa 

esteira, tendo em vista que a fratura da autora resultou incapacidade 

funcional para membro inferior, cujo grau máximo de perda resulta, 

segundo a aludida tabela, em pagamento de 70% do teto (R$ 13.500,00), o 

valor máximo da indenização corresponde à importância de R$9.450,00. 

De outra senda, o inciso II, do § 1º, do art. 3º da Lei 6.194/74, determina 

que o quantum indenizatório deve ser reduzido proporcionalmente de 

acordo com o grau de repercussão (75% - repercussão intensa; 50% - 

repercussão média; 25% - repercussão leve e 10% para sequelas 

residuais). No caso, as características evidenciadas no laudo pericial 

indicam que a invalidez apresentada pela autora é de repercussão leve, 

de modo que a redução proporcional deve resultar no pagamento de 25% 

da referida indenização máxima (R$9.450,00), culminando no montante 

indenizatório de R$2.362, 50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) (13.500-70% = 9450/100 x 25%). Contudo, como o 

autor já receber no âmbito administrativo pagamento parcial da 

indenização no importe de R$1.687,50, deve a quantia recebida ser 

deduzida do valor total devido, e, portanto, sendo devido ao autor tão 

somente o valor remanescente de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais), que deverá ser atualizado a partir do requerimento administrativo e 

acrescido de juros de mora de 1% a partir do da citação. Já no que 

concerne à perda funcional do ombro, tendo em vista que a fratura 

resultou incapacidade funcional cujo grau máximo de perda resulta, 

segundo a aludida tabela, em pagamento de 25% do teto (R$ 13.500,00), o 

valor máximo da indenização corresponde à importância de R$3.375,00. 

Tendo em vista a conclusão do laudo pericial em que se apurou que a 

invalidez com relação ao ombro é de 50%, considerando a redução 

proporcional da porcentagem sobre o valor máximo indenizável 

(R$3.375,00), tem-se que o valor de R$1.687,50 é a quantia a ser 

indenizada à autora com relação à referida lesão. Entretanto, como a 

requerente já recebeu a referida quantia no âmbito administrativo, não há 

que se falar em pagamento de valor remanescente. Sendo assim, 

considerando que o valor total da indenização devida à autora é 

R$4.050,00, considerando a perda funcional dos dois membros (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo, tendo recebido na esfera 

administrativa o valor de R$3.375,00, é devido à requerente tão somente o 

importe de R$675,00, corrigido a partir do requerimento administrativo e 

acrescido de juros de mora a partir da citação. Por fim, o pedido de 

indenização por danos morais não deve ser acolhido, porquanto a parte 

autora não comprovou a prática de qualquer ato levado a efeito pela ré 

que desse azo à reparação do prejuízo de ordem imaterial alegado, ônus 

que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o 

art. 373, inciso I, do CPC. Calha ressaltar que a responsabilidade civil, de 

acordo com o artigo 186, do Código Civil, demanda para a sua 

configuração a presença de elementos essenciais, quais sejam, a conduta 

ilícita dolosa ou culposa, o resultado danoso e o nexo de causalidade 

entre eles. Todavia, vislumbro a partir das provas acostadas ao feito que 

a pretensão inicial em perceber indenização por danos morais é 

improcedente, eis que não restou configurado o dano. Na hipótese, a 

simples negativa da requerida em efetuar o pagamento da indenização no 

patamar pretendido pela autora não culmina em qualquer dano de ordem 

moral tendo em vista que não é capaz de romper com o equilíbrio 

psicológico do indivíduo, o que deve ser considerado para fixar o dano 

moral, sob pena de ocorrer uma banalização deste instituto. Sendo assim, 

julgo improcedente o pedido de indenização por suposto dano moral, que 

não restou comprovado nos autos. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido exordial, condenando a Requerida ao pagamento 

de indenização à autora no valor de R$675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais) a título de seguro D.P.V.A.T., quantia que deverá ser corrigido 

desde a data do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora 

de 1% a partir da citação. JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização por danos morais. Existindo sucumbência recíproca, e 

aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica a autora 

condenada a 97,6316% sobre o valor das custas e despesas 

processuais. Já a parte requerida, fica condenada ao pagamento na 

proporção de 2,3684% do valor devido. No que tange aos honorários, 

arbitro o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC. Sobre o valor resultante, fica o autor condenado ao 

pagamento de 97,6316% do valor arbitrado. Já a parte requerida fica 

condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado do autor 

no percentual de 2,3684% do valor arbitrado. Como a autora é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de 

sucumbência (art. 98, §3º, do CPC). Após o trânsito em julgado, intime-se 

o autor para que implemente o cumprimento de sentença, no prazo de 15 

dias. Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas devidas. 

Intimem-se. Cáceres/MT, 27 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006953-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIR PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

Dra Joizeanne (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Impulsionamento Processo: 

1006953-69.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Auxílio-Acidente (Art. 86), 

Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, 

Conversão, Citação]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Amparada pelo artigo 152, inciso VI 

do CPC, intimo as partes para que se manifestem sobre o laudo pericial 

judicial juntado, no prazo de 10 dias. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020 

ANA VERONICA BISINOTO ROJAS Analista Judiciário(a) SEDE DO 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80037 Nr: 6589-32.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE JESUS CARVALHO BORGES, 

COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, PAULO DONIZETE DA 

COSTA, LAERCIO DE SOUZA CAMPOS, CARLOS ROBERTO BORGES 

MONTENARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE NÚCIA DE MARCHI - 

OAB:15444, ANDRE BONAMIGO - OAB:15114, GISELE MENEGAZ - 
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OAB:15305, ISRAEL ANIBAL SILVA - OAB:4121/MT, JAIME SANTANA 

ORRO SILVA - OAB:6072-b, MIRIELE GARCIA RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:10.636/MT, NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB:6006, VILSO 

JOSÉ GIRARDELLO - OAB:3128/RO

 Compulsando detidamente os autos, certifico que a Advogada Miriele 

Garcia Ribeiro, OAB: 10636, levou em carga os presentes autos em 

08/04/2019, e os devolveu em 11/02/2020, impossibilitando que os demais 

requeridos atendessem intimação de FLS. 752/753. Portanto, amparada 

pelo Artigo 152, Inciso VI, CPC/15, impulsiono os autos, reabrindo o prazo 

para que os demais requeridos atendam a determinação de fls. 752.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20739 Nr: 1680-54.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILÊO DENTAL MÉDICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 CERTIFICO QUE OS AUTOS FORAM DESARQUIVADOS E ESTÃO 

DISPONÍVEIS NESTA SECRETARIA, E ASSIM, AMPARADA PELO ARTIGO 

152, INCISO VI, CPC/15, IMPULSIONO OS AUTOS, INTIMANDO O 

REQUERENTE, PARA QUE NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS FAÇA VISTAS 

DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51793 Nr: 1114-66.2006.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DE SOUZA MELO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA S. DE ALMEIDA 

BERTE - OAB:23.941/O, ANDREI TEIXEIRA TAKAKI - OAB:, JESUS 

VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Exequente, via 

DJE/MT, através de seus advogados, para que fique ciente do 

desarquivamento destes e, no prazo de 15 dias, apresente os cálculos do 

valor que pretende executar.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61765 Nr: 8051-92.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO QUIDÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

61765 §!'2b¨

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES

 AUTOS N.º 8051-92.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(S): GUIDO QUIDÁ

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/12/2006

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.955,83

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 08/05/2020, às 13:00 horas.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 08/05/2020, às 14:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

situado na Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78216900

Fone: (65) 3211-1300

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(BENS): Imóvel: (01) Imóvel Rural, situado às 

margens da Baia das Pombas, região do Sadao, Bairro Garcês, com área 

total de 9.557,25 metros quadrados, denominado lote 13 da quadra 03, 

com os seguintes limites: linha 1-2: rumo magnético 20º41’46” NW, 

distância 59,70 metros, limitando com a via Rancho verde; linha 2-3: rumo 

magnético 82º05’11” NW, distância 176,10 metros, limitando com o lote nº 

11 de Jomar Quidá, linha 3-4: rumo magnético 8º57’41” SE, com distância 

54,70 metros, limitando com o lote nº 12 da mesma quadra; linha 4-1: rumo 

magnético 82º05’11” SE, distância 188,75 metros, limitando com terras de 

propriedade de José Cordeiro Bastos, inscrito no Registro de Imóveis sob 

Matrícula nº 10.775, às fls. 67 do livro nº 02-H-3 CRI de Cáceres/MT, 

cercada de arame e contendo uma Edificação de Tijolos a vista, as 

margens da Baia, com energia elétrica, porteira de madeira, estrada sem 

asfalto.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(BENS): situado às margens da 

Baia das Pombas, região do Sadao, Bairro Garcês, Cáceres - MT

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: não há informação nos autos

ADVERTÊNCIAS: Não será aceito lance que ofereça preço vil. 

Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante 

do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço 

inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. O interessado em 

adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: I 

- até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não 

inferior ao da avaliação; II - até o início do segundo leilão, proposta de 

aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. A proposta 

conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e 

cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e 

por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. (CPC, arts. 886, 

891 e 895).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(sejam) encontrado(s) para intimação pessoal, 

fica(ficam) intimado(s) do ato por este edital.

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134663 Nr: 3689-71.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 AMPARADA PELO ARTIGO 152, INCISO VIN CPC/15, INTIMO A 

EXECUTADA PARA QUE NO PRAZO DE 5 DIAS, MANIFESTE ACERCA DA 

PETIÇÃO DE FLS. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154162 Nr: 1545-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSY GARCIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Exequente, 

via DJE/MT, através de seu advogado, para que, no prazo de 15 dias, se 

manifeste acerca dos cálculos da contadora judicial de fls. 481/486.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162991 Nr: 282-52.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA GARCIA ARAÚJO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Exequente, via 

DJE/MT, através de seus advogados, para que, no prazo de 05 dias, se 

manifeste acerca dos cálculos da contadora judicial de fls. 162/170.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88599 Nr: 4096-48.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVARE E GARCIA LTDA, MONICA SILVANA 

DE ANDRADE GARCIA, DOURIVAL DE FAVARE, CLEIDE SILVA FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GASPAR SCHMIDT, 

para devolução dos autos nº 4096-48.2009.811.0006, Protocolo 88599, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99796 Nr: 4884-28.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCINEIA 

RODRIGUES DE SOUZA , para devolução dos autos nº 

4884-28.2010.811.0006, Protocolo 99796, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175322 Nr: 10194-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ 

DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, NIVAIR VIEIRA BORGES - OAB:1017- OAB/TO, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE TOCANTINS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAIKON CARLOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 10194-73.2014.811.0006, 

Protocolo 175322, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004129-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004129-06.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.960,17 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: EURICO DE OLIVEIRA SANTOS Endereço: Lugar Incerto 

e Não Sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

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

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

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

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

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

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

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.960,17 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

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

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.686,08 RESUMO DA 

INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em 

face da Certidão de dívida ativa números,18710/2018que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. que pretende a satisfação da divida acima 

descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 
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oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de fevereiro de 

2020. Jorgina da Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxilar Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004085-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MATIAS CAMPOS LEITE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004085-84.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.439,82 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: APARECIDA MATIAS CAMPOS LEITE Endereço: Lugar 

Incerto e Não Sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

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

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

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

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

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

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

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 3.439,82 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,18108/2018, 18109/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. Jorgina da 

Rocha (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004134-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA JOANA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004134-28.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.905,95 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JANDIRA JOANA DE FIGUEIREDO Endereço: LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) 

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

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

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

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

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

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

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

18406 / 2018 , 18407 / 2018 , que pretende a satisfação da divida acima 

descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva de Moraes 

Almeida, Matrícula 41931, Estagiário, digitei. Cáceres , 28 de fevereiro de 

2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004192-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GEMINIANO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004192-31.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.568,42 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE GEMINIANO DOS SANTOS, CPF: 849.181.288-15 

RG: 13.933.504, Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido. FINALIDADE: 

CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou 

nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem 

para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 3.568,42 RESUMO DA 

INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em 

face da Certidão de dívida ativa números 18182/2018,que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 
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leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Jorgina da Rocha Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004202-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELVIO PINHEIRO DE PAULA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004202-75.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.313,97 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: HELVIO PINHEIRO DE PAULA Endereço: LOCAL INCERTO 

E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

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

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

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

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

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

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

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

16264/2018, que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 

6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, 

forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação 

por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço 

atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, 

por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva de Moraes Almeida, 

Matricula 41931, Estagiário, digitei. CÁCERES , 28 de fevereiro de 2020. 

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004040-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE OLIVEIRA RUSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004040-80.2018.8.11.0006 Valor da causa: 3.963,55 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ALEX DE OLIVEIRA RUSSO Endereço: LOCAL INCERTO 

E NÃO SABIDO FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

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

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

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

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

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 
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suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

18912/2018, que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 

6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, 

forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação 

por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço 

atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, 

por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, João Vitor Silva de Moraes Almeida, 

Matricula 41931, Estagiário, digitei. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. 

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003984-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA BORGES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003984-47.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.614,26 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ANTONIO DE SOUZA BORGES, CPF: 007.580.601-06 

Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

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

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.614,26 RESUMO DA 

INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em 

face da Certidão de dívida ativa números,: 18051/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Jorgina da Rocha Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo 

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004702-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA MAIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004702-44.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 15.589,53 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: LUIS DA SILVA MAIA (sem qualificação nos autos) 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

15.589,53 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de execução fiscal proposta pela 

Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima 

qualificado, em face das Certidões de Dívida Ativa n. 13848/2018 E 

13849/2018, que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: 

Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 

6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, 

forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação 

por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço 

atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que 

entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, 

por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: Fica(m) 

ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, 

terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tatiana Rodrigues 

Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei. Cáceres-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Tatiana Rodrigues Barbosa de 

Sousa Ribeiro Técnica judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004033-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA FELIPE DOS REIS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004033-88.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.560,13 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ANA CRISTINA FELIPE DOS REIS FINALIDADE: CITAÇÃO 

do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

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

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal 

proposta pelo Município de Cáceres em desfavor de ANA CRISTINA FELIPE 

DOS REIS, visando o pagamento da dívida referente a CDA nº 19088/2018, 

originária do não pagamento de IPTU, imóvel RUA DOS VILELAS Nº: 120, 

Q-O L-04 L.S.MIGUEL, Lote: 04, da Quadra: O, JARDIM DO TREVO, 

Cáceres-MT , exercício sIPTU/2014-1, IPTU/2015-0, IPTU/2016-0, 

IPTU/2017-0, totalizando o valor de 3.560,13, incluídos os honorários 

advocatícios. DECISÃO: : "a) Receber a presente execução, nos termos 

da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção 

– AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de 

bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de 

citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar 

endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer 

o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) 

Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 
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como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se." 

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

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

opor(oporem) embargos. Eu, Ana Verônica Bisinoto Rojas, Analista 

Judiciária, digitei e subscrevi. Cáceres, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004911-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PENHA BARBOSA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004911-13.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.289,89 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: EDSON PENHA BARBOSA, CPF: 571.360.841-72, RG: 

0925566354-6 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima 

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

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

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

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

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

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

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.289,89 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em 

desfavor do devedor, acima qualificado, em face da(s) Certidão (ões) de 

Dívida Ativa n. 18708/2018, que pretende a satisfação da divida acima 

descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

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

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

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

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

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

Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, técnica judiciária, digitei. 

Cáceres-MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Tatiana 

Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro Técnico(a) Judiciário(a) 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-97.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JORGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000704-97.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CELSO JORGE 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEMETRIO FRANCISCO 

DA SILVA, KYMBERLI LUAINE LUZ POLO PASSIVO: BANCO BMG S.A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-97.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO EVANGELISTA TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO OAB - MT0006606A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 16/03/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-80.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEYNE VARANDA MELO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 06/04/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-52.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GARCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000707-52.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:NIVALDO 

GARCIA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 16:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-16.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 05/03/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000641-72.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOISZIANE MIRANDA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DOS SANTOS CALOSSA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 05/03/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-98.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE DOS SANTOS CALOSSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 05/03/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GARCIA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000712-74.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:NIVALDO 

GARCIA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 16:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-14.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WS ENERGIA SOLAR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000716-14.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:WS ENERGIA 

SOLAR LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOACIR MAURO 

DA SILVA JUNIOR, MAYSA SERAGLIO FURRER, JEISON BATISTA DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 17:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIZIENE CAETANO AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002646-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA R. SENTENÇA: Vistos, etc.Trata-se de Ação de Execução 

de Honorários movida por MARCIO ROBERTO CRUZ em desfavor do 
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ESTADO DE MATO GROSSO.Instada a se manifestar, a Fazenda Pública 

quedou-se inerte.Isto posto, homologa-se o cálculo mencionado na 

exordial, no importe de R$ 4.642,55 (quatro mil, seiscentos e quarenta e 

dois reais e cinquenta e cinco centavos).Proceda a secretaria da vara 

com o disposto no provimento 11/2017-CM.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-96.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MARQUES RIBEIRO (AUTOR)

JAQUELINE CASTRO SOUSA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000717-96.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JULIANO 

MARQUES RIBEIRO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL 

MAJID EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 17:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI BATISTA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. C. R. (AUTOR)

SIDIMAR MARTINS RIBEIRO (AUTOR)

TATIANA ROSA CARVALHO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000719-66.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SIDIMAR 

MARTINS RIBEIRO e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL 

MAJID EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 17:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. C. R. (AUTOR)

SIDIMAR MARTINS RIBEIRO (AUTOR)

TATIANA ROSA CARVALHO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000720-51.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:SIDIMAR 

MARTINS RIBEIRO e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ABDEL 

MAJID EGERT NAFAL NETO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-06.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE LAET FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000723-06.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDNEIA DE LAET 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO RICARDO VAUCHER 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

13:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006926-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUVIDIA DE CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-53.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DUCELINA RUFINO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007293-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZUZE RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALMEIDA CAMILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE ARRUDA E SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-37.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE ARRUDA E SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

13:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-02.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALMEIDA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-84.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA CORONEL BRINQUEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004342-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROBERTO LIBERATO ROSTEY & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANI TEIXEIRA HERMIDORFF (EXECUTADO)

FERNANDA FREITAS FERREIRA 00037344129 (EXECUTADO)

FERNANDA DE FREITAS FERREIRA (EXECUTADO)
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INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTARSE NOS AUTOS QUANTO 

A DILIGÊNCIA DA SRA. OFICIALA DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-69.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA ALMEIDA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S.A (REU)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 14/04/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-45.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-82.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SALVADOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001162-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAR O EXEQUENTE PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO DO 

EXECUTADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-22.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000613-07.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIONI CHARLES BRITO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

15:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-09.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADSON LUAN DUARTE VILASBOAS SEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 13/04/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-74.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER ALVES ARANTES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

15:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000618-29.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIP KOPIEC (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/04/2020 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA MACEDO GONCALVES OAB - MT0000505A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA PARA TOMAR CIENCIA 

DA R. SENTENÇA: Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida 

na inicial para o fim de: a) CONDENAR o reclamado a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 9.000,00 (nove 

mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de 

mora de 0,5% a.m., contados da citação, e assim o faço com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007293-42.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZUZE RODRIGUES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1007293-42.2019.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Indenização por Dano Moral]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REQUERENTE: ZUZE 

RODRIGUES CARDOSO : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO 

COLLEGIO ALVES : REQUERIDO: MOTOS MATO GROSSO LTDA, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) 

Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Endereço: SEPN 508 BLOCO C, 2 andar, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - 

CEP: 70740-543 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o 

conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2020 17:45 (MT), na sala de audiências da 5ª 

Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 28 de fevereiro 

de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (LV)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 9819 Nr: 324-92.2000.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON JESUS TRINDADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315700, CLEBER JESUS TRINDADE DOS SANTOS - 

OAB:315700/SP

 Vistos etc,

Considerando que não há nos autos o retorno da missiva para intimação 

do réu acerca da presente audiência, redesigno o ato para o dia 15 DE 

ABRIL DE 2020, ÀS 15H30MIN.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para a realização do 

ato.

Saem os presentes intimados.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 254285 Nr: 7096-07.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHADEMILLA BIANCA DE ALMEIDA LEAL, 

GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Ação penal cod. n. 254285

 Vistos, etc.

 A defesa de Klayver Felipe Santana Vieira de Souza comparece em Juízo 

para requerer a revogação das medidas cautelares decretadas no auto de 

prisão em flagrante cod. n. 253938, eis que não fora oferecida a denúncia 

contra o mesmo (fl. 129/130).

 Ao se manifestar, a representante ministerial opinou favorável ao pleito.

 Pois bem, revendo os autos, verifico que, quando da concessão da 

liberdade provisória, este Juízo fixou aos autuados, medidas cautelares 

diversas da prisão (fl. 92/94), porém, conforme se extrai da peça 

acusatória, não houve oferecimento da denúncia com relação ao 

increpado Klayver Felipe Santana Vieira de Souza.

 Desta forma, acolho o pedido defensivo e REVOGO as medidas 

cautelares aplicadas ao autuado Klayver Felipe Santana Vieira de Souza.

 Por fim, determino a juntada aos autos do mandado de citação de fl. 127, 

devidamente cumprido.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cáceres, 20 de fevereiro de 2020.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244181 Nr: 10668-05.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauritonio Santos Martinez 

- OAB:27307/o

 Intimar o Advogado Do Denunciado, Dr. MAURITONIO SANTOS MARTINEZ, 

que o processo fora desarquivado e se encontra aguardando vistas a 

Vossa Senhoria no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229428 Nr: 843-37.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SANTANA BACA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Ação Penal – Cód. 229428

 Vistos, etc.

Ante a sua tempestividade, recebo o Recurso de Apelação interposto pela 

defesa do denunciado LUIZ SANTANA BACA DA SILVA, fl. 116.

Dessa forma, abre-se vistas à Defesa do réu para apresentação das 

razões recursais, no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Parquet para oferecimento das 

contrarrazões.

Por fim, com a juntada das contrarrazões, proceda-se com as anotações 

necessárias e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para a devida apreciação do Recurso, 

com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233528 Nr: 3453-75.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE OVELAR - OAB:8342, 

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia em face EDUARDO ALVES 

CORREIA, dando-o como incurso no artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso 

II, alínea “f”, ambos do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei 

11.340/2006.

Após o encerramento da instrução criminal, a representante ministerial 

apresentou memoriais finais, requerendo o afastamento das disposições 

da Lei n. 11.340/06, com o consequente declínio de competência ao 

Juizado Especial Criminal (fls. 79/90).

Já a defesa manifestou pela não concordância com a remessa dos autos 

ao Juizado Especial, requerendo que a ação seja julgada improcedente 

(fls. 92/94).

Pois bem, revendo os autos, em que pese manifestação defensiva, 

entendo que há de ser acolhido o pleito ministerial de remessa dos autos 

ao Juizado Especial, ante a não aplicabilidade da Lei n. 11.340/06, como 

vejamos.

Conforme disposto no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, será caso de 

violência doméstica as hipóteses em que a) a violência tenha sido 

praticada contra mulher; b) o fato tenha se dado no âmbito da unidade 

doméstica, no âmbito da família ou decorrente de relação íntima de afeto; 

e, principalmente, c) as agressões sofridas (que cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial), 

tenham como motivação a opressão à mulher, entendida aí como situação 

de inferioridade e vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor.

 Dos documentos carreados ao caderno processual, notadamente o 

boletim de ocorrência de fls. 08 e os termos de declarações fls. 09, em 

especial pela prova produzida em Juízo, depreende-se que o denunciado 

é amigo da vítima e frequentava a residência da família, não possuindo 

com ela, nenhuma relação íntima de afeto ou de convivência no âmbito 

doméstico.

Nesse contexto, fica patente a inexistência de quaisquer das hipóteses 

abarcadas no normativo supramencionado, uma vez que não se infere a 

existência de vínculo íntimo de afeto ou de relação doméstica a indicar que 

a suposta ameaça tenha se baseado na vulnerabilidade do gênero da 

lesada, portanto, não há qualquer razão para incidência da Lei n. 

11.340/2006 no caso concreto.

Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem, 

reiteradamente, limitando a esfera de incidência da Lei nº 11340/2006, 

restringindo o seu alcance apenas às hipóteses em que estejam 

preenchidos, cumulativamente, os três requisitos já explicitados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. 

LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/06. AUSÊNCIA DE 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO. I - A jurisprudência desta Corte Superior de 

Justiça orienta-se no sentido de que, para que a competência dos 

Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o 

crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, 

exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a 

vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. II - 

No caso dos autos, embora o crime esteja sendo praticado no âmbito das 

relações domésticas, familiares e de coabitação, o certo é que, em 

momento algum, restou demonstrado que teria sido motivado por questões 

de gênero, ou mesmo que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade 

por ser do sexo feminino. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 

1.842.913; Proc. 2019/0306416-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Leopoldo de 

Arruda Raposo; Julg. 03/12/2019; DJE 19/12/2019) (gn)

No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA 

DE GÊNERO. AUSÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. JUÍZO DIVERSO. 1. 

Demonstrado que suposta lesão corporal não se deu em razão do gênero 

mulher, e dada a ausência de relação íntima de afeto, parentesco ou outra 

situação capaz de caracterizar violência doméstica, impositivo o 

afastamento da Lei nº 11.340. 2. Em homenagem ao princípio da celeridade 

é possível a determinação de envio dos autos a terceiro juízo, estranho ao 

conflito, quando verificada conexão probatória entre as condutas 

atribuídas aos denunciados, prevalecendo a competência do Juizado 

Especializado. Conhecido e provido e, de ofício, determinada a remessa a 

Juízo estranho ao conflito. (TJGO; CC 56826-19.2019.8.09.0175; Goiânia; 

Seção Criminal; Rel. Des. Ivo Fávaro; DJEGO 19/02/2020; Pág. 158)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA 

DA PENHA. A fixação de competência no âmbito dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar, criados pela Lei nº 11.340/06, depende da 

análise de três vetores que indicam, quando presentes de forma 

cumulativa, a incidência da cognominada Lei Maria da Penha. A um, a 

existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima; a dois, a 

violência de gênero, direcionada à prática delitiva contra mulher; e, a três, 

a situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor. No caso 

dos autos, o delito imputado ao acusado, ao que tudo indica, não foi 

praticado numa perspectiva de gênero. Há relato de que, no mesmo 

contexto e pelas mesmas razões, o companheiro da ofendida também foi 

ameaçado pelo acusado, motivado, em tese, pelo descontentamento com 

as cobranças feitas por ambos. O Juízo da Violência Doméstica, após 

contato com as partes, aduziu que a desavença envolve o acusado e o 

companheiro da ofendida. Não se identifica, assim, violência baseada no 

gênero feminino, ausente razão para incidência da Lei Maria da Penha. 

CONFLITO IMPROCEDENTE. (TJRS; CJur 0285126-63.2019.8.21.7000; Proc 

70083132175; Canoas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme 

Weingartner Neto; Julg. 18/12/2019; DJERS 07/02/2020) (gn).

Portanto, para a incidência da Lei específica, não basta que a conduta 

típica seja perpetrada contra pessoa do sexo feminino, mas é primordial 

que o seja em razão do gênero, o que não restou demonstrado, nem 

tampouco a condição de vulnerabilidade, de hipossuficiência e de 

inferioridade física da vítima, não evidenciando “a presença dos requisitos 

cumulativos para a incidência da Lei n.º 11.340/06, a relação íntima de 

afeto, a motivação de gênero e a situação de vulnerabilidade” (HC 

175.816/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 

20/06/2013), a atrair a aplicação da Lei n. 11.340/06.

 Assim, em consonância com o parecer ministerial, por entender pela não 

aplicabilidade da Lei 11.340/06, DECLINO DA COMPETÊNCIA PARA 

PROCESSAR E JULGAR OS FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR 

EDUARDO ALVES CORREIA, devendo o presente feito ser encaminhado 

imediatamente ao d. Juízo competente, qual seja, JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL desta Comarca.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juizado Especial desta 
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Comarca.

Notifique-se o Ministério Público e a defesa.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 244467 Nr: 10851-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ABRAÃO VILAS BOAS, ROSENIL 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, DOMINGOS SAVIO 

RIBEIRO PINTO - OAB:10.899

 Ação penal cod. n. 244467

 Vistos, etc.

 Carreando detidamente os autos, verifico que o patrono dos denunciados, 

apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo para 

apresentar os memoriais finais.

Deste modo, determino a intimação pessoal dos acusados, ocasião em 

que deverão informar ao sr. Oficial de Justiça, no ato do cumprimento do 

mandado, se possuem condições de constituir novo Advogado ou a 

hipossuficiência financeira para tanto.

Informando a impossibilidade de contratar um profissional, nomeio desde já 

a Defensoria Pública, que deverá atuar em suas defesas.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se, com urgência.

 Cáceres, 27 de janeiro de 2020.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

 Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 260600 Nr: 1072-26.2020.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VICTOR FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da 

manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao 

indiciado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, 

deferindo-se a liberdade ao mesmo.Assim, não estando presentes 

qualquer dos requisitos necessários para a custódia provisória, com 

fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, CONCEDO a 

liberdade provisória ao flagrado João Victor Ferreira Barbosa, mediante 

aceitação das condições que serão impostas nesta oportunidade.O 

restabelecimento da liberdade ao beneficiário deverá ser realizado 

mediante a aceitação e cumprimento das seguintes condições:1) Declarar 

antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em que poderá 

ser encontrado de modo claro e preciso;2) Comunicar imediatamente ao 

juízo criminal da comarca a eventual mudança de endereço, fornecendo o 

novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;3) Comparecer a 

todos os atos processuais para os quais for intimado;4) abster-se da 

prática de crimes ou contravenções penais;5) recolhimento de fiança no 

importe de 01 salário mínimo de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco 

reais).Aceitas as condições, recolhido o valor da fiança arbitrada e 

advertido ao beneficiário de que o descumprimento das medidas impostas 

importará em imediata expedição de mandado de prisão, cumpra-se, 

servindo cópia da presente como alvará de soltura, se por outro motivo 

não estiver preso o flagrado João Victor Ferreira Barbosa.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107886 Nr: 8120-51.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMAR HOFFMANN ZIMMER, RONIVALDO 

DANTAS DE OLIVEIRA, ROBSON CARLOS DANTAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio José Domingos - 

OAB:12907, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, 

KELLY MOREIRA DE AMORIM - OAB:10.688-E

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA 

COMPARECER(EM) NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 19 DE MAIO DE 2020, ÀS 14:50 HORAS, NOS 

AUTOS ACIMA INDICADO.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150082 Nr: 8798-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON AGOSTINHO GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL GREGORY - 

OAB:46512/SC

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado do denunciado, para apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS em favor do denunciado no prazo legal.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183035 Nr: 4085-09.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES CHARLES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICY KELLY NUNES DE 

MELO ACHITTI - OAB:13.624-A, MELO E ACHITTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:, MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - 

OAB:19332/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar o advogado do denunciado, para apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS em favor do denunciado no prazo legal.

Comarca de Diamantino

Comarca de Diamantino

Edital

EDITAL nº 009/2020/DF

 O Doutor André Luciano Costa Gahyva - Presidente da Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo unificado, no uso de suas atribuições legais, 

pelo presente edital de retificação torna público, o RESULTADO FINAL 

DEFINITIVO da prova realizada no dia 14 de dezembro de 2019, em 

conformidade com o Edital nº 08/2019, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico – MT, nº 10605, em 23 de outubro de 2019.

 CURSO: DIREITO

 NÍVEL: ENSINO SUPERIOR

TIPO VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

INSC.

 NOME/E-MAIL

 PONT.

 CLASS.

 SITUAÇÃO

18 Cesar Hugo Franco 21 2º LUGAR APROVADO

57 João Paulo Schmitt Oribes Barbosa 20 3º LUGAR APROVADO

24 Jéchtry Bergue Deuner de Almeida 20 4º LUGAR APROVADO

44 Augusto Borges Casetta Ferreira 19 5º LUGAR APROVADO

36 Vitória Valentina Neves da Silva 19 6º LUGAR APROVADO

47 Malco Antônio da Silva Canedo 19 7º LUGAR APROVADO

34 Maria Clara da Costa Rodrigues 19 8º LUGAR APROVADO
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40 Karoline Bassi Huber 19 9º LUGAR APROVADO

33 Dirceu Francisco da Paixão 19 10º LUGAR APROVADO

06 Esther Matos de Marchi 18 12º LUGAR APROVADO

61 Airton Michel Moraes da Silva 18 13º LUGAR APROVADO

55 Letícia Oliveira da Silva Alves 17 14º LUGAR APROVADO

31 Mariana de Barros Magalhaes 17 16º LUGAR APROVADO

56 Pedro Augusto Ferreira da Silva Neto 17 17 º LUGAR APROVADO

52 Daniel Estevão Barbosa de Oliveira 17 18 º LUGAR APROVADO

62 Yago Jerônimo Soares Oliveira 17 19 º LUGAR APROVADO

11 Samuel Caju Cardoso 17 20 º LUGAR APROVADO

41 Andréia Almeida Campos 16 21 º LUGAR APROVADO

48 Nathallya Cecilia da Silva Canedo 16 22 º LUGAR APROVADO

53 Kleberton de Souza Fraga 16 23 º LUGAR APROVADO

25 Rafael Freitas da Silva 16 24 º LUGAR APROVADO

45 Isabela Rocha Lima 16 25 º LUGAR APROVADO

49 Vitória Silva de Carvalho 16 26 º LUGAR APROVADO

04 Bruno Bernardes de Aguilar 16 27 º LUGAR APROVADO

70 Maria Eduarda Mufardini de Almeida 16 28 º LUGAR APROVADO

23 Alini do Nascimento Ribeiro 16 29 º LUGAR APROVADO

10 Luis Felipe Cruz de Assis 15 30 º LUGAR APROVADO

35 Edna Alves Silveira 15 31 º LUGAR APROVADO

19 Julia Mufardini de Almeida 15 32 º LUGAR APROVADO

60 Fernando de Paula Leal Borba 15 33 º LUGAR APROVADO

32 Luiza Maria Nunes Taquini 15 34 º LUGAR APROVADO

12 Wallison de Souza Silva 14 37 º LUGAR APROVADO

15 Anderson Bezerra Leal 14 38 º LUGAR APROVADO

21 Brunna Del Fuzzi Santos 14 39 º LUGAR APROVADO

39 Gabriela Nascimento da Silva 13 40 º LUGAR APROVADO

13 Paloma Milhomem Araújo 13 41 º LUGAR APROVADO

43 Brenda Ceni dos Santos 13 42 º LUGAR APROVADO

26 Esmeralda Souza Silva 13 43 º LUGAR APROVADO

65 Mariana da Silva Martins 13 44 º LUGAR APROVADO

14 Bruna Eduarda Schwade Zulpo 13 45 º LUGAR APROVADO

71 Taíne Cruvinel Costa 13 46 º LUGAR APROVADO

05 Nasly Beatriz Matos Dias de Barros REPROVADO

54 Thaisa Maiara Medeiros REPROVADO

46 João Wehteke Mahkukurye REPROVADO

51 Thalia Carolne Vattos REPROVADO

50 Raquel Gomes Rosa REPROVADO

64 Lucas Matheus Ferreira Rodrigues REPROVADO

58 Bianca Eduarda do Nascimento Almeida REPROVADO

CURSO: ADMINISTRAÇÃO

NÍVEL: ENSINO SUPERIOR

TIPO VAGA: AMPLA CONCORRÊNCIA

INSC.

 NOME

 PONT.

 CLASS.

 SITUAÇÃO

59 Matheus de Assis 24 1º LUGAR APROVADO

29 Gabriel Geovane da Silva Oliveira 18 11º LUGAR APROVADO

72 Cristiane de França Ribeiro Macedo 17 15º LUGAR APROVADO

08 Giulya Dias Coimbra 14 35 º LUGAR APROVADO

16 Claudemilton de Oliveira Junior 14 36 º LUGAR APROVADO

30 Hevellin Michelle Garlete S. de Almeida 10 REPROVADO

17 Bruna Eslayne da Silva Ventura Afonso 7 REPROVADO

Diamantino, 26 de fevereiro de 2020.

André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito – Presidente da Comissão de

Apoio ao Processo Seletivo

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43665 Nr: 330-53.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Domingues da Silva-ME, João 

Batista Domingues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000, Nelson Pereira dos Santos 

- Procurador do Estado - OAB:Proc.Est.01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de JOÃO BATISTA DOMIGUES DA SILVA 

ME e JOÃO BATISTA DOMINGUES DA SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 103/104, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, pugnando pela extinção do 

feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o devedor 

efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Proceda-se com a baixa da penhora via Renajud, conforme requerido no 

petitório de fl. 103, bem como intime-se a parte devedora para informar os 

dados bancários e pessoais para possível levantamento dos valores 

penhorados em seu favor.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121612 Nr: 3914-84.2017.811.0005

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, Matias 

Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rodrigues de Souza - 

OAB:22734/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 121612

DESPACHO

Vistos, etc.

Arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112557 Nr: 4001-74.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Mendes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 112557

DESPACHO

Vistos, etc.

Designo audiência para o dia 27 de julho de 2020, às 17h30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000417-74.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GUSMAO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

VINICIUS GUSMAO SOARES (REQUERIDO)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000417-74.2019.8.11.0005. REQUERENTE: VERA LUCIA GUSMAO 

SOARES REQUERIDO: VINICIUS GUSMAO SOARES, MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Diante das informações juntadas aos autos de que a requerente 

Vera Lucia Gusmão Soares se recusou a acompanhar o filho Vinicius 

Gusmão Soares, até a cidade de Rondonópolis-MT no dia 20/12/2019, para 

sua internação de tratamento psiquiátrico, intime-se pessoalmente a parte 

requerente Vera Lucia para que preste informações nos autos acerca do 

mencionado fato, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, intime-se novamente 

o Município de Diamantino através da Secretaria de Saúde, para que 

providencie nova data para internação do incapaz Vinicius Gusmão 

Soares, devendo ser comunicado com antecedência o Juízo, a fim de que 

seja nomeado responsável legal para acompanhamento de Vinicius 

Gusmão Soares ao Hospital de internação. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-59.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANDRIANNE FRANCA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000364-59.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:JANDRIANNE 

FRANCA FARIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-59.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANDRIANNE FRANCA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 06/05/2020 às 08hs15min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-29.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000366-29.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

OLIVEIRA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-14.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000367-14.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

OLIVEIRA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-81.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000369-81.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

OLIVEIRA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-51.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000371-51.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

OLIVEIRA SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 08:45 , no 

endereço: AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-81.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 06/05/2020 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-51.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 06/05/2020 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-52.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO COSTA MAURIZ (REQUERIDO)

FABIANO COSTA MAURIZ - ITEM-INSTITUTO TECNICO MATOGROSSENSE 

(REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de audiência de 

Conciliação para o dia 29/04/2020 às 09hs45min, a ser realizada na sala 

de Conciliação da 2ª Vara (Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum da Comarca de 

Diamantino-MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001334-93.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (REQUERIDO)

EVA DA SILVA PRADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BENEDITO GOIS DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001334-93.2019.8.11.0005. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: EVA DA SILVA PRADO, 

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI Vistos, etc. Trata-se de medida de 

proteção ao idoso proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em favor de Benedito Góis Siqueira, em face de Eva da Silva 

Prado Siqueira e Município de Alto Paraguai. Durante o tramite processual 

restou demonstrado nos autos que a requerida EVA também se encontra 

em situação de risco e vulnerabilidade social em razão de seu próprio 

comportamento, uma vez que possui problemas psiquiátricos até então 

não diagnosticado nos autos. Em razão do exposto, o MPE pugnou pelo 

acompanhamento familiar pelo CRAS do Município de Alto Paraguai, o 

encaminhamento da Sra. Eva ao médico psiquiátrico para diagnóstico e 

indicação do tratamento adequado, bem como a nomeação de curador 

especial em favor da Sra. Eva. Pois bem. Defiro o pedido do MPE para: 1. 

Determinar que a equipe do CRAS do Município de Alto Paraguai realize 

acompanhamento familiar ao Sr. Benedito e Sra. Eva, bem como diligencie 

em busca de familiares interessados e aptos em prestar auxílio a eles, 

aportando as informações aos autos. 2. Determinar que o Município de 

Alto Paraguai providencie consulta com médico psiquiatra a Sra. Eva, com 

o intuito de diagnosticar e indicar o tratamento adequado, devendo ser 

aportado o relatório detalhado do caso pelo especialista nos autos, tudo 

isso no prazo impreterível de 20 dias, sob pena de responsabilização civil, 

administrativa e criminal do Secretario de Saúde do Município. Por fim, 

nomeio a Defensoria Pública como curadora especial da Sra. Eva da Silva 

Prado Siqueira, conforme dispõe o artigo 72, parágrafo único do Código de 

Processo Civil, devendo se intimada para exercer o múnus. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Diamantino, data registrada no sistema. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-52.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO EGIDIO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000089-52.2016.8.11.0005 AUTOR: ARMANDO EGIDIO DE MORAIS RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o presente recurso, somente no efeito devolutivo, 

vez que inexistentes os requisitos para o recebimento no efeito 

suspensivo. Remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 19 de julho de 

2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000154-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. L. (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, através de sua advogada constituída DOUTORA 

JANICE TEREZINHA ANDRADADE DA SILVA OAB/MT 0018192S, para que 

informe o endereço atualizado para fins de intimação pessoal para 

comparecimento da audiência designada, ante a tentativa infrutífera em 

localizá-la (id. 26807211).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000300-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

A. M. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

K. D. S. D. S. (TESTEMUNHA)

T. D. N. (TESTEMUNHA)

R. C. N. (TESTEMUNHA)

E. R. P. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000300-50.2020.8.11.0037. 

H.S REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ANATÁLIA MÁRCIA SILVA ARAÚJO Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme o deprecado. Para tanto, designo audiência para a oitiva das 

testemunhas para o dia 31/03/2020 às 13h30min. Oficie-se ao juízo 

deprecante informando a data da audiência. Intimem-se as testemunhas, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

26/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007125-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. I. P. (EXEQUENTE)

J. L. P. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSMAR PRADO PIAS OAB - MS7837 (ADVOGADO(A))

JURACY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MS3462 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando que o executado está preso na Comarca de Jardim-MS, 

INTIMO as partes, para, querendo manifestarem, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000431-25.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. G. L. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA VENDRUSCOLO OAB - MT24876/O (ADVOGADO(A))

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. W. (REQUERIDO)

J. R. W. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000431-25.2020.8.11.0037. 

H.S REQUERENTE: ELISANGELA REGINA GONCALVES LINS WALDOW 

REQUERIDO: JAMES RAFAEL WALDOW, L. L. W. Vistos, etc. Recebo a 

inicial na forma proposta. Defiro a justiça gratuita e determino que o feito 

tramite sob segredo de justiça. No que tange a antecipação de tutela, 

visando subsídios para uma decisão mais ajustada a realidade, determino 

a realização estudo psicossocial a ser realizado pelas técnicas deste 

Juízo com ambos os genitores, devendo ser apresentado relatório 

circunstanciado. Fixo o prazo de 40 (quarenta) dias. Determino que os 

agentes de infância e juventude façam visitas semanais às partes, 

orientando-as e advertindo-as que os termos entabulados no acordo 

realizado no CEJUSC devem ser integralmente cumpridos até que haja 

decisão judicial acerca do caso. Deverão os agentes de infância e 

juventude juntar aos autos relatórios quinzenais, advertindo-se as partes 

das consequências da prática de alienação parental. Desde já, designo 

audiência de conciliação para o dia 16/06/2020 às 14:00 horas, devendo 

estar juntado aos autos, antes da audiência, o estudo psicossocial e os 

relatórios dos agentes. Encaminhem-se as partes para participação na 

Oficina de Pais e Filhos que se realizará em 21/03/2020 às 13:00 horas na 

UNIC. Dê-se ciência ao autor e vista ao Ministério Público. Cite-se e 

intime-se o requerido. Notifiquem-se os Agentes da Infância e Juventude. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21/02/2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Art. 200. Os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial.

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

Processo Número: 1000608-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

H. L. D. S. A. (AUTOR)

L. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR COSTA DOS REIS OAB - PA016800 (ADVOGADO(A))

CAROLINA DA SILVA SANTOS OAB - PA23318 (ADVOGADO(A))

ANNY KARLA OLIVEIRA DA SILVA OAB - PA14676 (ADVOGADO(A))

SUELLEN BRUNA DA SILVA CARRERA OAB - PA23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000608-86.2020.8.11.0037.s 

AUTOR(A): LUCIANA SOUSA DA SILVA AUTOR: H. L. D. S. A. REU: 

SERGIO ROBERTO AGUIAR Vistos etc. Intime-se a autora para informar o 

endereço do requerido, considerando que o mesmo não foi citado e 

intimado no endereço constante nos autos (ID Num. 28893870 - Pág. 54). 

Sem prejuízo, designe-se sessão de mediação perante o CEJUSC e 

intimem-se as partes para comparecimento. Não havendo acordo, venham 

os autos conclusos para a designação da audiência de conciliação, 

instrução e julgamento prevista da Lei de Alimentos. Havendo acordo, 

manifeste-se o Ministério Público e venham os autos conclusos para 

homologação. Ciência ao Ministério Público. Cite-se o réu no endereço a 

ser fornecido pela autora. Cumpra-se. Primavera do Leste, 28/02/2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001052-22.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001052-22.2020.8.11.0037.s REQUERENTE: RODRIGO DIOVANI MATTIA 

REQUERIDO: C. D. N. Vistos etc. Trata-se de ação negatória de 

paternidade com pedido de anulação de registro civil, proposta por Rodrigo 

Diovani Mattia em desfavor de Maycon Jonas Carvalho Mattia (15 anos), 

representado por sua genitora Valkiria Carvalho Santos. Considerando 

que a guardiã do filho menor reside em Cáceres/MT, verifico que o feito 

deve ser remetido ao referido Juízo, que diante da proximidade com o 

hipossuficiente poderá melhor atender aos interesses do adolescente, 

atendendo ao disposto no art. 50 do CPC e súmula 383 do STJ, que assim 

dispõem: Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro 

de domicílio de seu representante ou assistente. “A competência para 

processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em 

princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.” (Súmula 383, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009) Nesse mesmo 

sentido, aliás, é o entendimento do TJMT: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C 

ALIMENTOS AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE 

SUBSTITUTO PROCESSUAL DE MENOR INVESTIGANTE/ALIMENTANTE 

HIPOSSUFICIENTE – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA 

DO NOVO DOMICÍLIO DO MENOR – ALEGADA AFRONTA AO ART.87 DO 

CPC, AO PRINCÍPIO DA PERPETUACTIO JURISDICTIONES E DA SÚMULA 33 

DO STJ – DESACOLHIMENTO – PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DO 

MENOR HIPOSSUFICIENTE – MITIGAÇÃO DA REGRA DA PRORROGAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA PELA ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO – 

ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – MEDIDA TENDENTE A 
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GARANTIR A ACESSIBILIDADE DO JURISDICIONADO CARENTE À JUSTIÇA 

– CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. O caráter continuativo da relação 

jurídica alimentar, conjugado com a índole social da ação de alimentos, 

autoriza que se mitigue a regra da perpetuatio jurisdictionis. [...]. Assim, se 

a troca de domicílio ocorrer durante o curso da ação originária não parece 

razoável que se afaste esse entendimento com vistas somente no 

aspecto da estabilidade da lide, de marcante relevância para outras 

demandas, mas subalterno nas ações de alimentos, permeáveis que são a 

fatos supervenientes.” (STJ CC nº 114461/SP) Exigir do menor incapaz e 

carente – o qual inclusive é substituído processualmente pelo Parquet à 

vista de sua hipossuficiência – que continue a demandar (ação de 

investigação de paternidade c/c alimentos) em Comarca onde não mais 

reside, significaria atentar contra os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da acessibilidade à Justiça. (TJMT. N.U 

0141209-57.2012.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/07/2013, Publicado no DJE 12/07/2013) Assim, declino da 

competência e determino a remessa do feito para a Vara competente de 

Cáceres/MT. Intime-se o autor. Cumpra-se. Primavera do Leste, 

28/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114555 Nr: 5042-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAÃO LINHARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LINHARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

finalidade de intimar o inventariante para retirar os formais de partilha, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145138 Nr: 2133-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHBG, FBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Ação de Alimentos n.º 2133-96.2015.811.0037

Código 145138.

Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

01/09/2020, às 16h00min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas das 

testemunhas (no máximo 3 – art. 8º, da Lei 5.478/1968) e de seus 

respectivos patronos.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154965 Nr: 6752-69.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDAC, PSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA BORGES REIS - OAB:MT 

20248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar sobre o cumprimento do acordo de 

f. 94, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 50012 Nr: 5339-02.2007.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MEYER, CARLOS MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER - 

ESPÓLIO, CLÁUDIO HOLDERBAUN MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Inventário n.º 5339-02.2007.811.0037

Código nº 50012.

Vistos etc.

 Trata-se de Arrolamento Sumário do Espólio da Sra. Nery Maria 

Holderbaum Meyer, decorrente do seu falecimento em 23/02/2007.

A autora da herança deixou bens móveis, imóveis e semoventes, assim 

como ativos e passivos a inventariar, conforme descrito nas primeiras 

declarações de f. 86/93.

As certidões negativas das Fazendas Públicas Estadual (expedida pela 

SEFAZ) e Federal em nome de Nery Maria Holderbaum Meyer se 

encontram às f. 108/109. Em relação à Fazenda Pública Municipal (f. 107), 

observo que está em nome do viúvo meeiro e não da de cujus. No tocante 

à Fazenda Pública Estadual, verifico que resta pendente de juntada a 

certidão negativa expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

Sendo todos os herdeiros maiores, capazes e concordes, em conjunto 

com o meeiro, entabularam acordo quanto à partilha de todos os bens do 

espólio, às f. 178/179-v, desistindo do prazo recursal, o que foi 

homologado de plano pelo Juízo, cuja sentença homologatória transitou em 

julgado às f. 183.

Apresentadas as últimas declarações às f. 189/193, o inventariante noticia 

a insurgência de alguns herdeiros quanto ao modelo de partilha e divisão 

do imóvel rural.

Às f. 287 determinou-se a intimação dos herdeiros para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

As herdeiras Maria Lúcia, Clara Maria e Ângela Maria manifestaram nos 

autos às f. 288/288-v, suscitando a ausência de cumprimento integral dos 

termos do acordo por parte do inventariante.

A herdeira Sônia Meyer pugna, às f. 289-A/311, pela nulidade do acordo, 

uma vez que, à época da celebração da transação, o Sr. Carlos Meyer já 

havia sido diagnosticado com a doença de Alzheimer e, portanto, seria 

incapaz para transigir sobre seus bens, bem como alega incorreção do 

plano de partilha do imóvel rural, apresentando documentos de f. 312/411.

Em razão disso, a herdeira Sônia Meyer Reis ajuizou ação de interdição do 

viúvo meeiro, que tramitou perante este Juízo sob n.º 

9712-32.2014.811.0037, Código n.º 139501, em que a autora objetivava os 

efeitos retroativos da interdição do Sr. Carlos Meyer à data em que foi 

diagnosticado com a doença de Alzheimer, isto é, no ano de 2010, dois 

anos antes da celebração do acordo de partilha neste feito.

Assim, permaneceram os autos suspensos (f. 1.036) até o julgamento da 

Ação de Interdição, cuja sentença foi prolatada na data de 28/01/2020, em 

que se decretou a interdição do Sr. Carlos Meyer, entretanto sem os 

efeitos retroativos postulados inicialmente, diante da desistência da parte 

autora de tal pretensão.

Desta forma, ultrapassada a questão prejudicial, dou prosseguimento ao 

feito:

Além de Sônia Meyer, as herdeiras Maria Lúcia, Clara Maria e Ângela 

Maria manifestaram-se às f. 439/880, argumentando divergências na 

partilha formalizada no acordo realizado no processo.

O inventariante José Carlos manifestou-se às f. 430/437 e 892/9207 

aduzindo a validade jurídica do acordo e a adequação da partilha e 

postulou pela homologação das últimas declarações.

Os herdeiros Nelson Luiz Meyer e Cláudio Holderbaum Meyer 

manifestaram-se às f. 924 e 927, respectivamente, reiterando e ratificando 

as assertivas do inventariante de f. 892/907.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 90 de 813



Às f. 938 realizou-se audiência para tentativa de conciliação, a qual restou 

inexitosa.

Às f. 941/946 e 947/1.012 e 1.038/1.265 as herdeiras Sônia, Ângela Maria 

e Clara Maria juntaram parecer técnico e memoriais descritivos da área 

rural e outros documentos.

Às f. 1.278/1.279, a herdeira Sônia Meyer desistiu dos pedidos formulados 

às f. 289/311, pedidos estes que almejavam a anulação do acordo de 

partilha entabulado às f. 178/179-v, pugnando pela homologação da 

desistência e pelas diligências necessárias pelo inventariante para a 

finalização do processo.

É o relatório. Decido:

Assim, diante da petição de f. 1.278/1.279 da herdeira Sônia Meyer, 

homologo a desistência dos pedidos formulados às f. 289/311.

1- No que tange às certidões negativas das Fazendas Públicas Municipal e 

Estadual, intime-se o inventariante José Carlos Meyer a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias:

a) Apresente Certidão Negativa Municipal em nome da Sra. Nery Maria 

Holderbaum Meyer, tendo em vista que a certidão apresentada à f. 107 

encontra-se em nome do viúvo meeiro Carlos Meyer;

b) Junte certidão negativa emitida pela Fazenda Pública Estadual – 

Procuradoria Geral do Estado, em nome da falecida;

c) Tendo em vista que a certidão negativa da Fazenda Pública Federal é 

antiga e havendo bem imóvel rural a ser partilhado, deverá o inventariante 

apresentar certidão negativa atualizada no mesmo prazo;

d) Dê imediato e integral cumprimento ao acordo celebrado, juntando aos 

autos eventuais documentos faltantes a demonstrar o cumprimento do 

acordo, especialmente no que tange ao integral pagamento dos impostos 

ITCMD e ITCD doação, conforme avençado no item 5 do acordo de f. 

178/179-v.

2- Compulsando atentamente os autos, vislumbro que as herdeiras Maria 

Lúcia, Clara Maria e Ângela Maria alegaram a existência de 28.000 (vinte e 

oito mil) ações do Banco Primacred de titularidade do meeiro e, por 

conseguinte, do espólio, alegação esta sobre a qual manifestou-se o 

inventariante à f. 900, comprometendo-se a juntar aos autos “as cotas do 

capital social pertencente ao meeiro/espólio junto à Cooperativa de Crédito 

Rural de Primavera do Leste – Primacred”.

Ocorre que, até o presente momento, o inventariante não providenciou a 

juntada de tais documentos aos autos, razão pela qual determino sua 

intimação para que o mesmo junte, no prazo de 15 (quinze) dias, tais 

documentos.

3- No que se refere à discordância quanto à forma de divisão e 

demarcação da partilha homologada referente ao imóvel rural apresentado 

pelo inventariante, vislumbro que no acordo de partilha celebrado às f. 

178/179-v há a menção de que “13) Após concluídos os trabalhos de 

georreferenciamento no momento da transferência do domínio será 

dividido em 07 parcelas iguais com as mesmas proporções de reserva, 

pastagem e área agricultável, (...)”.

Diante da divergência entre os herdeiros quanto à forma de divisão 

dessas 07 parcelas do imóvel entre eles e vislumbrando que o 

inventariante restou impossibilitado de cumprir o acordo, no tocante à 

apresentação do georreferenciamento da área, em razão da divergência 

existente entre os confinantes, bem como entre os herdeiros, verifico que, 

em se tratando de questão de alta indagação (demarcação e divisão 

precisas), não há como este juízo das sucessões deliberar sobre o tema, 

tratando-se de questão a ser dirimida pelas vias ordinárias, onde terão 

oportunidade de produzir provas, in casu, mais especificadamente a prova 

pericial.

Com efeito, o rito especial do art. 612 do CPC é voltado precipuamente a 

inventariar e a partilhar os bens do de cujus, ou seja, identificar o 

patrimônio que compõe o acervo heredi¬tário e promover sua respectiva 

partilha entre os herdeiros. Outrossim, cabe decidir, nos autos do 

inventário, além de questões de direito a ele correlatas, apenas e tão 

somente as questões de fato que se acharem suficiente¬mente provadas 

por meio de documentos (TJES, AI 0018562-37.2014.8.08.0012). Portanto, 

todas as questões incidentais que demandarem dilação pro¬batória – 

doutrinariamente referidas como questão de alta indagação – deverão ser 

resolvi¬das em ação autônoma, sob pena de tumultuar o andamento 

normal do procedimento de in¬ventário que, por sua natureza, já é 

complexo e permeado de questões capazes de dificultar o seu deslinde.

 Nesse sentido, assevera o percuciente magistério de Cristiano Chaves de 

Faria e Nelson Rosenvald: “Assim sendo, quando se tratar de uma 

questão faticamente intrincada, a exigir pro¬va e contraprova, não se 

permitindo alcançar uma solução através de mera prova do¬cumental 

acostada ao inventário, caracteriza-se a questão de alta indagação, 

escapan¬do às latitudes e longitudes da competência do juí¬zo universal 

do inventário. A alta complexidade, idônea a obstar a discus¬são de uma 

determinada questão nos autos do inventário, está atrelada diretamente à 

produção de prova, não sendo admitido o de¬bate endógeno, interno, no 

inventário acerca de questões não provadas documental¬mente. É o 

exemplo da investigação de paternidade e da comprovação de prática 

ig¬nóbil a justificar a indignidade de um herdeiro.” (Curso de Direito Civil: 

su¬cessões. Salvador: Ed. Jus Po¬divm. 2016. p. 537). Este é o 

entendimento consagrado na jurisprudência pátria e reman¬sosamente 

adotado pelo e. TJES (Ap 0007866-57.2016.8.08.0048).

No caso vertente, observo que os herdeiros foram concordes quanto à 

divisão proporcional da Fazenda Entre Rios, insurgindo-se alguns, 

contudo, quanto à formatação dessa divisão. Desta forma, constato que 

as discussões devem ser debatidas em demanda própria, eis que 

demandam dilação probatória incompatível com o rito do in¬ventário. Ora, a 

questão de divisão e demarcação do condomínio, ainda que se observe o 

acordado entre as partes às fls. 178/179, necessitaria, para a solução 

neste inventário, de intervenção de confrontantes e uma comple-xa perícia 

envolvendo georreferenciamento e afins. Tudo completamente alheio ao 

escopo do processo em epígrafe.

 Apesar do art. 648, inciso II do CPC realmente determinar que a par¬tilha 

busque evitar litígios futuros, tal dispositivo deve ser interpretado de 

maneira sistêmica e não isoladamente. Ao evitar litígios futuros, é evidente 

que o CPC não considera que tal partilha simplesmente impeça que o 

processo de inventário chegue a seu fim!

De outro lado, sendo todos os herdeiros condôminos em iguais partes, não 

vejo óbice em, após a juntada das certidões fiscais e pagamento dos 

impostos, ser o formal de partilha expedido na forma acordada entre as 

partes em partes ideais, qual seja, 1/7 ou 14,286% para cada um dos 

herdeiros da Fazenda Entre Rios, excluindo-se a área alienada ao Sr. 

Gelso Luiz Soletti, conforme itens 6 e 13 da transação de fls. 178/179.

Destaco que a partilha amigável dos bens do espólio já ocorreu há 7 (sete) 

anos, sendo homologado pelo Juízo por sentença, a qual já transitou em 

julgado em 17/10/2012 (fls. 183)!

Repito que eventuais questões incidentais quanto ao descumprimento do 

acordo pelo inventariante, assim como a dificuldade de se chegar a um 

bom termo para a divisão precisa da área rural entre os herdeiros, são 

questões que não podem ser decididas no processo de inventário (art. 

612, do CPC), tendo em vista a necessidade de dilação probatória que não 

se exaure com a documental existente neste processo.

Desta forma, devem as partes interessadas buscarem as vias ordinárias 

para a solução de eventual impasse na regularização fundiária e/ou 

divisão e demarcação das terras partilhadas, recebimento de 

arrendamentos, não cabendo tal discussão neste processo de inventário.

Nesse sentido:

“[...] O Juízo do inventário, contudo, não é o adequado para que sejam 

decididas questões que dependam da colheita de prova diversa da 

documental (como acontece, por exemplo, no art. 627, III, CPC). Nesse 

caso, as partes têm de discutir a questão no procedimento comum, em que 

não há limitação probatória [...]”

 Assim, cumpridas as determinações contidas nos itens 1 e 2 da presente 

decisão e, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença homologatória 

do acordo entabulado entre os herdeiros e o viúvo meeiro às f. 178/179-v, 

ultrapassada a questão incidental quanto à capacidade deste último, 

expeça-se o formal de partilha na forma descrita nesta decisão.

Por fim, caso comprovada a existência das 28.000 cotas de capital social 

junto à Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – Primacred, 

intime-se o inventariante para que apresente a sobrepartilha, no prazo de 

15 dias. Após, intimem-se os herdeiros para manifestação e 

posteriormente ao MP para parecer. Em seguida, conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110376 Nr: 718-83.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVM, GHVM, PVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo concedido na decisão de fl.315/316, razão 

pela qual intimo a inventariante, através de seu Advogado Dr. Rodrigo 

Ribeiro Araújo, OAB/MT13984, para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 15 dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139051 Nr: 9712-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA MEYER REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - 

OAB:12.1255-B/MT, EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO - 

OAB:MT/ 9581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:MT 7.458-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 9712-32.2014.811.0037

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SÔNIA MEYER REIS

PARTE REQUERIDA: CARLOS MEYER

INTIMANDO(A, S): CARLOS MEYER e seu curador JOSÉ CARLOS MEYER

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/10/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: “...Assim, 

considerando que as condições mentais e físicas do interditando o tornam 

incapaz para praticar os atos da vida civil, entendo por bem decretar a 

interdição, nos termos da lei. Ante o exposto, à luz das provas produzidas 

neste feito e nos autos Código 145538, e o manifesto desinteresse da 

autora quanto ao pedido de retroação dos efeitos da interdição para o ano 

de 2010, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Carlos Meyer, declarando-o incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o art. 4º, inc. III, do 

Código Civil, nomeando como seu curador o Sr. José Carlos Meyer, para a 

prática de todos os atos civis da vida do interditando (art. 755, do CPC). 

Expeça-se Termo de Curatela. Inscreva-se a presente sentença de 

interdição no Cartório de Registro Civil competente e publique-se na 

imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) vezes, observando-se as 

disposições do art. 755, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, procedendo às baixas necessárias. Publicada e registrada no 

sistema Apolo. Sem custas. Intimem-se. Cumpra-se, servindo cópia da 

presente como mandado/ofício. Primavera do Leste/MT, 28 de janeiro de 

2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado -Juíza de Direito

 Eu, Marizélia Alves Damasceno, digitei.

 Primavera do Leste - MT, 17 de fevereiro de 2020.

Marizélia Alves Damasceno

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159188 Nr: 26-45.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍPB, FGPB, MAJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Guardas e Visitas n.º 

26-45.2016.811.0037

Código n.º 159188.

Vistos.

Visando solucionar as questões deste processo de forma consensual e 

pacífica, designo audiência de conciliação para o dia 30/09/2020 às 

13:30horas.

Intimem-se, observando-se o endereço do réu Antônio fornecido às fls. 

49.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 21/02/2020.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Juíza de Direito

Citação

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

Processo Número: 1008007-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. C. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 1ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

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

A L M E I D A  A N A S T A C I O  P A M P A D O  P R O C E S S O  n . 

1008007-40.2018.8.11.0037 Valor da causa: R$ 4.006,80 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: GIRLANE SALVIANA OLIVEIRA Endereço: chacara vitoria, sem 

numero, zona rural, jardim bela vista, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 POLO PASSIVO: Nome: Rangel da Silva Caitano Endereço: local 

incerto e não sabido FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do 

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, bem como proceder 

a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os alimentos provisórios 

a serem pagos e designou audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 01/04/2020 às 17h:00min. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de ação na qual a Senhora Girlane Salviana Oliveira, 

representando seu filho Walison Rangel Oliveira Silva, pleteia o pagamento 

de alimentos em virtude da paternidade evidente em face de Rangel da 

Silva Caitano DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos etc. Considerando que o 

demandado não foi encontrado no endereço fornecido pela autora, foram 

realizadas buscas de seu endereço junto ao TSE (SIEL) e ao Infoseg, bem 

como se expediu carta precatória para citação, não sendo obtido êxito em 

sua localização com tais diligências, defiro a citação por edital nos termos 

da decisão de ID Num. 24096810 - pág. 1. Cientifiquem-se e cumpra-se". E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA CLAUDIA 

PIMENTEL MALHEIROS, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 28 de fevereiro de 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005958-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1005958-89.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): SANTA TEREZINHA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 

RÉU: ROBERTO DA SILVA O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 16h20min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 12 de dezembro de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002095-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1002095-28.2019.8.11.0037 (PJe) Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação Civil por Danos Morais Requerente: Nicoly Suzon Sotocker 

Pfeffer Correa Requerido: Carolina Veículos Vistos etc. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer c/c reparação civil por danos morais, com pedido 

de tutela antecipada, proposta por Nicoly Suzon Sotocker Pfeffer Correa 

em face de Carolina Veículos, ambas qualificadas nos autos em epígrafe. 

Em sede de tutela provisória postula pela imposição da obrigação de fazer 

relativa ao reparo do veículo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento. Com a inicial, 

vieram documentos (Num.19437353). Emenda da petição inicial, com 

acréscimo do pedido de condenação em dano moral (Num.19438991). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Recebo e emenda da inicial. A concessão da tutela 

provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem 

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

processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Sob tal conjuntura, restou demonstrado elementos processuais que 

denotam, nessa fase processual, a probabilidade do direito. Com efeito, 

restou evidenciada a inércia da concessionária na reparação do serviço e 

fornecimento de peças, em dissonância do disposto no artigo 40 do 

Código de Defesa do Consumidor " Art. 40. O fornecedor de serviço será 

obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor 

da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as 

condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos 

serviços". Portanto, o cotejo dos documentos que instruem a inicial 

permitem vislumbrar, neste momento processual, a pertinência do direito 

material, motivo pelo qual há fundamento jurídico idôneo para a concessão 

da tutela provisória. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 

DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA 

DA FABRICANTE DA PEÇA – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS – ARTIGO 14 DO CDC – 

DEMORA EXAGERADA DA DEVOLUÇÃO DO BEM – DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – 

DESACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO 

DESPROVIDO. De se rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial por 

ausência de novos fundamentos se a parte apelante rebateu seu 

inconformismo com relação à sentença, requerendo ao final o provimento 

do recurso. Se a própria requerida informa que atua com a revenda de 

VEÍCULOs novos e usados da marca Hyundai e este foi encaminhado para 

conserto em seu estabelecimento, não poderá isentar-se da 

responsabilidade pela demora no cumprimento do serviço. Se o pedido do 

autor não se restringe apenas à REPARAÇÃO do VEÍCULO, havendo 

ainda o pleito concernente ao dano moral suportado, não há que se falar 

em perda superveniente do interesse de agir. O defeito na prestação de 

serviço, originando demora exagerada no conserto de VEÍCULO, 

ultrapassa os meros aborrecimentos, constituindo causa de dano moral, 

gerador do dever de indenizar. A concessionária autorizada da fabricante 

responde independentemente de culpa pelos danos causados ao 

consumidor que procurou os seus serviços, confiando o seu VEÍCULO 

para conserto, em razão da prestação inadequada dos seus serviços, na 

forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Há que ser 

mantida a verba indenizatória se, ao arbitrá-la, o julgador singular fixou-a 

em conformidade com os princípios da moderação, razoabilidade, 

equidade e proporcionalidade.- (N.U 0017021-29.2013.8.11.0041, Ap 

112419/2016, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 

21/11/2016) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS - AUTOMÓVEL SINISTRADO - 

ENCAMINHAMENTO À OFICINA DA CONCESSIONÁRIA - DEMORA ALÉM 

DO TEMPO RAZOÁVEL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - REPARAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. A 

demora além do tempo razoável para a REPARAÇÃO de VEÍCULO 

sinistrado caracteriza dano moral passível de REPARAÇÃO. (N.U 

0005228-67.2014.8.11.0006, Ap 111391/2016, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) Isto posto, presentes os 

pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e 
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determino a conclusão dos reparos no veículo da parte autora no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(mil reais). Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Remetam-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação 

de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 25 de abril de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002719-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS TANIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON CIM OAB - SC0033863A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.K. ROSSATO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1002709-77.2019.8.11.0037 - PJE Ação de Cobrança Requerente: 

Indústria e Comércio de Calçados Tânia Ltda. Requerido: L. K. Rossato & 

CIA Ltda. Vistos etc. Concedo o prazo suplementar, na forma postulada. 

Expirado o prazo, certifique-se. Em seguida, imediata conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001650-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 

(ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945-B (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001650-78.2017.8.11.0037 Requerente: João Oliveira de 

Lima Requerida: Banco do Brasil S/A Vistos em correição. Frustrada a 

tentativa de composição, intimem-se as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 23 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TONET (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000562-05.2017.8.11.0037 AUTOR: SEBASTIAO TONET RÉU: CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÀRIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. 

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (CPC, art.354-357). 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 20 de setembro de 2017. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000916-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANEIDE ALVES SANTOS (REU)

 

Intimação para comparecer(em) à audiência designada, para 

CONCILIAÇÃO a ser realizada no dia 30/08/2017 as 14:30 horas, na sala 

de conciliação do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000304-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICI VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº 1000304-92.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (Dpvat) Requerente: Berenici Vieira Requerido: Porto Seguro 

Cia de Seguros Vistos em correição. Tendo em vista que o Boletim de 

Ocorrência não é contemporâneo à data do acidente, designo audiência 

de instrução para a data de 29 de novembro de 2017, às 17h00min, cujo 

objeto incidirá sobre a efetiva ocorrência do sinistro, conforme narrativa 

inicial. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art.455). Intimem-se as partes, por intermédio dos 

respectivos causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 
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do Leste (MT), 18 de setembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA PRIMAVERA LTDA. - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para comprovar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (REU)

MONTE TABOR PROJETOS E CONSULTORIAS AGRICOLAS LTDA - ME 

(REU)

FAZENDA SÃO JOSE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA OAB - MT0019497A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000298-85.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA REU: OTAVIO 

PALMEIRA DOS SANTOS, FAZENDA SÃO JOSE, MONTE TABOR 

PROJETOS E CONSULTORIAS AGRICOLAS LTDA - ME O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 

14h20 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 30 de janeiro de 2020. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000736-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZINHO MARCOS TRINDADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO YAMAUTI OAB - PR65085 (ADVOGADO(A))

VAINER MARTINS REIS OAB - PR52839 (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE TORTOLA OAB - PR15513 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GALBIERI CABRAL (EXECUTADO)

ROGERIO DO CARMO CABRAL (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

justiça juntada no Id 29207611, requerendo o que de oportuno.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001990-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (EXECUTADO)

ELOI BRUNETTA (EXECUTADO)

HELIO BRUNETTA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a certidão do oficial de 

Justiça juntado no Id 28879141, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000837-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO DEFENTE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO PEDROSO FRANCO (REU)

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000837-51.2017.8.11.0037 Ação de Reparação de Danos Materiais 

decorrentes de Acidente de Trânsito Requerente: Mário Defente Neto 

Requeridos: Base Dupla Serviços e Construções Civil Ltda. e Outro Vistos 

etc. Frustrada a tentativa de composição, passo a sanear o processo. Da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita O autor impugnou o pedido de 

gratuidade da justiça formulado pelo requerido Marco Antônio Pedroso 

Franco. Nos moldes do §2º do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. No caso dos autos, inexistem elementos que evidenciem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, restando 

insuficiente a mera presunção de condição financeira alegada pelo autor. 

Ao contrário, há indicativos da incapacidade financeira, já que o 

demandado exerce a função de encarregado de obras, percebendo 

remuneração de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais mensais). 

Destarte, preenchidos os requisitos legais, concedo o benefício, nos 

moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. Das preliminares A 

arguição de ilegitimidade ativa foi superada pela apresentação do 

certificado de registro de veículo. A requerida Base Dupla Serviços e 

Construções Civil EIRELI sustentou, em contestação, a ilegitimidade 

passiva, sob o fundamento de ausência de propriedade ou 

responsabilidade sobre a retroescavadeira envolvida no acidente. A 

questão preliminar, no caso concreto, confunde-se com a matéria de 

mérito, demandando dilação probatória para resolução, eis que a parte 

autora afirmou, em sede exordial, ser a empresa demandada proprietária 

do maquinário. O fato é controvertido, havendo elementos probatórios que 

indicam, em princípio, a pertinência da manutenção da requerida Base 

Dupla Serviços e Construções Civil EIRELI no polo passivo da ação, motivo 

pelo qual postergo a apreciação da preliminar para a sentença de mérito. 

Da declaração de saneamento Presentes todas as condições da ação e 

os pressupostos processuais. Julgo, por conseguinte, o processo 

saneado. Dos pontos controvertidos Fixo os pontos controvertidos: 1) 

dinâmica do acidente; 2) o estacionamento da máquina retroescavadeira 

na contramão, com os faróis e piscas de alerta desligados, sem qualquer 

meio de sinalização; 3) utilização dos equipamentos de segurança para 

sinalização da via; 4) existência de placas de sinalização e avisos da 

atividade durante todo o trecho em obras; 5) velocidade empregada pelo 

autor na condução do veículo automotor, com faróis 
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apagados/desregulados; 6) valor dos danos materiais. da questão 

relevante de direito para o mérito Os pressupostos da responsabilidade 

civil. do deferimento de provas e ônus processuais das partes O ônus da 

prova observará o disposto no artigo 373, caput, do Código de Processo 

Civil. Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e 

oitiva de testemunhas). As partes deverão ser intimadas pessoalmente 

para comparecer à audiência a fim de prestar depoimento pessoal e 

advertidas da pena de confesso caso não compareçam ou, 

comparecendo, se recusarem a depor (CPC, art.385, §1º). Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de 

testemunhas (CPC, art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, 

art.455, §1º). Das providências derradeiras Designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 15 de abril de 2020, às 14h00min. 

Intimem-se os causídicos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006727-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a nova data de audiência informada pelo Juízo deprecante, 

intimo a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001548-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HERMES LOCATELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA E DALLA ROSA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT5475-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 

(cinco) dias acerca da propostas de honorários.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32352 Nr: 577-11.2005.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SONALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

ação de busca e apreensão, convertida em ação de depósito, proposta 

por Banco do Brasil S/A em face de Antônio Sonálio, e condeno o 

requerido à obrigação de entregar o bem alienado fiduciariamente ou 

consignar-lhe o equivalente em dinheiro. Declaro, outrossim, a nulidade da 

cláusula que prevê a cumulação de comissão de permanência com juros 

moratórios e multa e reduzo a multa para 2%, nos termos do artigo 52, §1º, 

do Código de Defesa do Consumidor.Em face do princípio da causalidade, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 

10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, em face do 

julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 

2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122106 Nr: 4633-09.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNONA A. RIBEIRO DA SILVA - EPP, 

MAGNONA ALVES RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Certifico que nesta data o advogado da parte exequente fica intimado 

para manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo sem 

manifestação do executado nos autos, embora intiamdo via mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125611 Nr: 8183-12.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO BONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

ZAPPELLINI LTDA, RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFRANIO TADEU RAMOS 

CAMARGO - OAB:4488 OAB/SC, JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, Thiago Tagliferro Lopes - OAB:SP/208.972

 Processo nº 8183-12.2013.811.0037 (Código 125611)

Ação de Resilição Contratual e Indenização c/c Pedido Cautelar

Requerente: Luiz Antônio Bonatto

Requeridos: Transporte Rodoviário de Cargas Zappellini Ltda. e Outro

Vistos etc.

A suspeita levantada pela parte autora, especificamente quanto a 

destruição de provas, é grave e sem qualquer lastro probatório. Embora 

seja lamentável a danificação dos arquivos de áudio e vídeo, não se pode 

olvidar que o sistema eletrônico de captação, e a própria mídia de 

armazenamento, são suscetíveis a falhas que, embora indesejáveis, não 

constituem, por si só, indicativo de ato ilícito.

Não há, outrossim, pertinência na determinação de perícia sobre o 

computador utilizado para gravação da audiência, eis que o Juízo 

Deprecado não está sob suspeição.

Portanto, havendo desistência quanto a produção da prova prejudicada, 

julgo encerrada a instrução probatória.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, em prazos 

sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 364, §2º, do Código 

de Processo Civil.

Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento.

Cumpra-se

 Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 138281 Nr: 9189-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES, ZATIR ZANIN, ANIZIO 

ALVES DE AQUINO FILHO, AGROPECUÁRIA CÉU AZUL S/A, TARCISIO 

SACHETTI, SILVIA FRANCISQUELLI, IDA MADALENA FRANCISQUELLI 

CHIAVAGATTI, MARCELO CHIAVAGATTI FRANCISQUELLI, JOÃO 

CAETANO FRANCISQUELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 9189-20.2014.811.0037 (Código nº 138281)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Antenor Santos Alves e Outros

Executado: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

Certifique-se sobre eventual intempestividade da defesa executiva 

(fls.144 – em 30.04.2015; fls.159/180 em 21.03.2016).

Em cumprimento ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte executada para manifestar-se quanto a eventual 

intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, em 10 

(dez) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118288 Nr: 641-40.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVAIR 

APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A

 Processo nº 641-40.2013.811.0037 (118288)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Daniel Gomes Fernandes Jallageas de Lima

Executados: Ronaldo Cardoso da Silva e Roberto Carlos Cardoso da Silva

Vistos etc.

Autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na forma 

postulada (fls.123), via sistema INFOJUD.

 Aportando a resposta respectiva, arquive-se em local reservado, em 

pasta própria, física ou eletrônica, cientificando-se a parte exequente de 

seu conteúdo e certificando no processo essa ocorrência, nos termos do 

artigo 477 da CNGC.

 Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC.

 Certifique-se sobre o cumprimento integral da determinação judicial 

derradeira (fls.94).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125145 Nr: 7719-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERBIO COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Marques Nunes - 

OAB:MT 6737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT, RENATO OLIVO DE SOUZA - OAB:6509/MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de 15 (quinze dias)requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126051 Nr: 8617-98.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYSON RUBIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o exequente para informar o endereço 

completo de onde os veículos (fl.44) podem ser localizados a fim de dar 

cumprimento à determinação contida na decisão de fl.43. Prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128850 Nr: 1732-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO CARLOS 

CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e rejeito os embargos à 

execução opostos por Ronaldo Cardoso da Silva e Roberto Carlos 

Cardoso da Silva em face de Daniel Gomes Fernandes Jallageas de 

Lima.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

notadamente pela baixa complexidade da causa.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes, mediante 

prévio translado da sentença para os autos da ação 

executiva.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1722 Nr: 13-52.1993.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FRANCISCO LONGHI, ANTONIO MATEUS LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA A. S. ALVES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE LONGHI - OAB:MT 

5.089-B, GILMAR JESUS GUSTÓDIO - OAB:MT/27, GILMAR JESUS 

CUSTÓDIO - OAB:3727
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.327, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 C E R T I D Ã O

Em cumprimento a determinação de f. 324, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 11 de março de 2020, às 13h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7316 Nr: 18-40.1994.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCENTRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VIEGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 INTIMO advogado do EXEQUENTE para manifestar acerca da 

correspondência devolvida de fls.405, no prazo de 15 dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14161 Nr: 2349-82.2000.811.0037

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: GERDAU SA, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFERRO SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS A. HARTMANN - 

OAB:5183/RJ, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - OAB:MT 

8727-B, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERDAU SA, CNPJ: 36611500000119, 

atualmente em local incerto e não sabido PROFERRO SA, CNPJ: 

02238953000118, atualmente em local incerto e não sabido MARCELO 

GONÇALVES, Cpf: 36601314668, Filiação: Olantina da Costa Gonçalves e 

Sebastião Gonçalves, data de nascimento: 27/01/1961, brasileiro(a), 

natural de Douradoquara-MG, casado(a), contador, advogado, Telefone 

66-3498-5708, atualmente em local incerto e não sabido atualmente em 

local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não 

sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente em local 

incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DAS PARTES, TERCEIROS E 

INTERESSADOS.

Sentença: Processo nº 2349-82.2000.811.0037 (Código 14161)Ação de 

Falência Requerente: Gerdau S/ARequerido: Proferro Ltda.Vistos 

etc.Trata-se de ação de falência proposta por Gerdau S/A, CNPJ 

33.611.500/0001-19, em face de Proferro Ltda., CNPJ 02.238.953/0001-18, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.Determinada a citação da 

demandada para apresentar contestação, sendo viabilizada a realização 

do depósito elisivo, nos moldes do artigo 98, parágrafo único, da Lei nº 

11.101/05 (fls.50).Formada a angularidade da relação jurídica processual, 

a parte demandada contestou a ação, sustentando que o pedido de 

falência não deve ser usado como sucedâneo da competente ação ou 

execução, sendo certo o direito da parte em receber seu crédito, todavia, 

igualmente certa a impossibilidade de obter tal satisfação pelo meio 

extremamente gravoso da falência, cujas consequências impactam toda a 

sociedade e a cadeia econômica do mercado, conforme lições bem 

registradas pelo Ministro Aliomar Baleeiro (AÇÃO CÍVEL Nº 99.004440-8, 

REL. DES. PEDRO MANOEL ABREU, TJ-SC). Questionou, ainda, 

irregularidade decorrente do protesto com finalidade descrita pela falta de 

pagamento, quando devia constar fins falimentares. Sustentou a 

intempestividade do protesto, motivo pelo qual deve ser o pedido julgado 

improcedente (fls.57/66). A parte autora manifestou-se sobre a 

contestação, registrando considerações propedêuticas acerca da defesa, 

em especial a temerária discussão quanto a possibilidade de utilização do 

instituto falimentar, eis que a jurisprudência tem sentido uníssono quanto a 

possibilidade (TJ/MG, AC.UNÂN. DA 4ª CÂM. CIV., DE 04/09/97 – AP 

93.452/1 – REL. DES. CORRÊA DE MARINS. IN COAD/98, Nº 83.510). 

Questionou a arguição da função social da empresa, haja vista os 

enormes prejuízos causados, que ensejam o encerramento do negócio. 

Sustentou a regularidade do pedido, protestando pela decretação da 

falência (fls.99/109).O representante do Ministério Público Estadual 

apresentou manifestação, opinando pela decretação da quebra da 

empresa (fls.112/116).Audiência de conciliação designada (fls.118), a 

qual restou infrutífera pela ausência da parte autora, com manifestação 

anterior de ausência de interesse na composição (fls.123).Afastadas as 

arguições de irregularidades, a falência foi decretada em 17 de julho de 

2001, sendo declarado o termo legal da falência ao 60º dia anteriore à 

data do primeiro protesto, com fixação de prazo de 20 (vinte) dias para 

habilitação de crédito e nomeação de síndico - o próprio mandatário legal 

da parte autora -, incumbindo-lhe das obrigações do artigo 15 e 16 da Lei 

de Falência (fls.149/152).O mandatário legal da parte autora assinalou a 

impossibilidade de assunção do encargo, protestando pela nomeação de 

profissional, nos moldes do art.60 do Decr. Lei nº 7.661/45 (fls.453).Edital 

de falência publicado, nos moldes do artigo 34 da Lei de Falência (fls.158). 

Mandado de lacramento e constatação expedido (fls.159).Nomeação do 

síndico Marcelo Gonçalves, com assinatura do termo de compromisso 

(fls.171).O síndico apresentou relatório dos bens, com avaliação 

financeira (fls.316/325). Publicado o edital de arrecadação, com 

convocação para leilão dos bens da massa falida, sendo designadas as 

datas de 09 de novembro de 2012 e 19 de novembro de 2012 

(fls.337/340). Republicado em razão de correções (fls.353/354).Termo de 

leilão positivo (fls.357) e auto de arrematação (fls.358/359).Diante da 

arrematação dos bens em leilão, foi expedida carta de arrematação 

(fls.365/366).O Administrador Judicial apresentou relatório, nos moldes do 

artigo 22 da Lei nº 11.101/05, consignando a existência de um único 

credor regularmente habilitado no quadro geral de credores, fazendo jus à 

liberação de valores (fls.375/376).Noticiada a baixa regular junto à SEFAZ 

e Receita Federal, não havendo notícia de outros débitos, sendo fixados 

honorários de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do Administrador da 

massa falida (fls.381).O mandatário legal da massa falida protestou pela 

minoração dos honorários, haja vista representar quase 30% do capital 

arrecadado, devendo ser reduzido para 10%, representando o valor de 

R$ 983,67 (novecentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), 

considerando o valor arrecadado de R$ 9.836,77 (nove mil, oitocentos e 

trinta e seis reais e setenta e sete centavos), conforme edital (fls.384).O 

representante ministerial postulou pela expedição de edital para 

manifestação de eventuais credores e interessados, nos moldes do artigo 

75 do Decreto-Lei nº 7.661/45 (fls.386).Edital de comunicação de terceiros 

e interessados publicado e disponibilizado em 10 de junho de 2016 

(fls.391). Transcorrido o prazo, não houve qualquer manifestação dos 

interessados, conforme certidão inclusa (fls.393).O Ministério Público 

postulou pelo encerramento da falência, haja vista a ausência de 

localização de outros bens capazes de satisfazer a obrigação, 

configurando hipótese de falência frustrada (fls.394/396).Formalizados os 

autos, vieram conclusos para deliberação.É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO.Nos moldes do artigo 192 da Lei nº 11.101/05, os 

processos ajuizados anteriormente ao início de vigência da referida lei 

serão concluídos nos termos do Decreto-Lei nº 7.661/45.Tendo em vista 

que o feito foi proposto e processado ainda sob a vigência da antiga Lei 
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de Falências, imperativa a observância das disposições normativas do 

respectivo diploma legal.DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO O mandatário 

legal da massa falida protestou pela redução dos honorários arbitrados em 

favor do síndico, por representarem quase 30% do valor arrecadado com 

o procedimento de falência.Nos moldes do artigo 67 do Decreto-Lei nº 

7.661/45, o síndico tem direito a uma remuneração, que o juiz deve 

arbitrar, atendendo à sua diligência, ao trabalho e à responsabilidade da 

função e à importância da massa, mas sem ultrapassar 6% até Cr$ 

100.000,00; de 5% sobre o excedente até Cr$ 200.000,00; de 4% sobre o 

excedente até Cr$ 500.000,00; de 3% sobre o excedente até Cr$ 

1.000.000,00; de 2% sobre o que exceder de Cr$ 1.000.000,00. O §1º da 

referida legislação ainda prevê que a remuneração é calculada sobre o 

produto dos bens ou valores da massa, vendidos ou liquidados pelo 

síndico.Note que a impugnação não apresentou fundamentação concreta 

quanto ao excesso, deixando de demonstrar por intermédio de qualquer 

cálculo violação aos parâmetros legais.Ademais, como se denota do 

disposto do artigo 63 da legislação de regência, compete ao síndico dar 

publicidade à sentença declaratória da falência e avisar, imediatamente, 

pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à 

sua disposição os livros e papéis do falido e em que os interessados 

serão atendidos; receber a correspondência dirigida ao falido, abri-la em 

presença deste ou de pessoa por ele designada, fazendo entrega daquela 

que se não referir a assunto de interesse da massa; arrecadar os bens e 

livros do falido e tê-los sob a sua guarda, conforme se dispõe no título IV, 

fazendo as necessárias averiguações, inclusive quanto aos contratos de 

locação do falido, para os efeitos do art. 44, n° VII, e dos parágrafos do 

art. 116; recolher, em vinte e quatro horas, ao estabelecimento que for 

designado nos termos do art. 209, as quantias pertencentes à massa, e 

movimentá-las na forma do parágrafo único do mesmo artigo, dentre 

inúmeras outras providências descritas em lei.Portanto, diante do 

desempenho de inúmeras responsabilidades, reputo absolutamente 

compatível a remuneração arbitrada, motivo pelo qual a mantenho. DO 

ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA Concluída a fase de arrecadação dos 

bens, foi noticiada a insuficiência de patrimônio apto a liquidar o crédito 

habilitado no quadro geral de credores, bem como a ausência de 

localização de outros bens.Nos moldes do artigo 75 do Decreto-Lei nº 

7.661/45, se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se 

os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o 

síndico levará, imediatamente, o fato ao conhecimento do juiz, que, ouvido 

o representante do Ministério Público, marcará por editais o prazo de dez 

dias para os interessados requererem o que for a bem dos seus 

direitos.No caso dos autos, publicado o edital respectivo, não houve 

qualquer notícia, por parte do credor, de localização de outros bens ou 

manifestação de interesse na manutenção do processamento do feito 

falimentar.Nessa hipótese, não há extinção das obrigações do falido e 

seus sócios, ou mesmo óbice para eventual investigação de 

responsabilidade criminal. FALÊNCIA. ENCERRAMENTO. AUSÊNCIA DE 

BENS A ARRECADAR. POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO 

PROCESSO FALIMENTAR. MEDIDA QUE NÃO EXTINGUE AS OBRIGAÇÕES 

DA FALIDA, NÃO OBSTA EVENTUAL PROCEDIMENTO PENAL NEM IMPEDE 

POSSÍVEL AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ART.82 E §§ DA 

LEI Nº 11.101/05. APELO DESPROVIDO. Considerada a falta de bens da 

falida passíveis de arrecadação e o fato de nenhum credor, além do 

próprio requerente da falência, haver apresentado inconformismo contra o 

encerramento, a manutenção da sentença de encerramento mostra-se 

como providência mais adequada, de modo a evitar a sucessão de atos 

inúteis ou de pouca efetividade para satisfação dos interesses da massa. 

Afinal, o mero encerramento do processo concursal não implica 

necessariamente na extinção das obrigações do falido (até porque 

ressalvada a subsistência dessas obrigações na própria sentença) nem 

impede a instauração de eventuais delitos falimentares. De se lembrar, 

ainda, que a desconsideração da personalidade jurídica da falida para a 

responsabilização dos sócios independe da continuidade do processo 

falimentar, mormente à luz do art.82 e §§ 11.101/05. 

(9158904-87.2008.8.260000 Apelação com Revisão / Crimes Falimentares, 

Órgão julgador: Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Relator (a): 

Elliot Akel, Data do Julgamento: 04/03/2009). Sob tal conjuntura, há 

relatório formalizado pelo síndico informando a arrecadação de todo o 

patrimônio da massa falida, bem como a ausência de localização de outros 

bens, sendo procedida sua alienação mediante leilão (fls.360/361).Isso 

posto, DECRETO O ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA EM RELAÇÃO À 

MASSA FALIDA Proferro Ltda., CNPJ 02.238.953/0001-18, nos termos do 

artigo 75 do Decreto-Lei nº 7.661/45 e determino:I – O pagamento do saldo 

de honorários ao Síndico, mediante prestação de contas e prévia 

aprovação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias;II – Autorização do 

levantamento de valores, pelo único credor, mediante expedição de alvará 

judicial.A sentença de encerramento será publicada por edital e dela 

caberá apelação (Decreto-Lei nº 7.661/45, art.132, §2º).Encerrada a 

falência, os livros do falido serão entregues a este, subsistindo, quanto à 

sua conservação e guarda, as obrigações decorrentes das leis em vigor. 

Pendente, porém, ação penal por crime falimentar, os livros ficarão em 

cartório até que passe em julgado a respectiva sentença (Decreto-Lei nº 

7.661/45, art.132, §2º). Cientifique-se o Ministério Público.Transcorrido o 

prazo, imediata conclusão.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 21 de fevereiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra Broch de 

Campos Silva, digitei.

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2020

Ésio Martins de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 105421 Nr: 4435-40.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE BOA VENTURA CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LEANDRO DE BARROS, BANCO 

ITAÚCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA LOPES 

SCORTECCI - OAB:20334/A, PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO 

JUNIOR - OAB:17225/B

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado na 

ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Luciene 

Boa Ventura Camilo em face de Jackon Leandro de Barros e Banco 

Itaucard S/A e condeno ambos os requeridos, solidariamente, ao 

pagamento do valor de R$191,54 (cento e noventa e um reais e cinquenta 

e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros 

moratórios legais (CC, art.406) a contar do respectivo pagamento da multa. 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Em face da 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa 

complexidade da causa.Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 

98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do 

Leste (MT), 27 de fevereiro de 2020.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133769 Nr: 5823-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALIA DE JESUS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

FABIANA BOM MARÓSTICA - OAB:62271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE SOARES 
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MATARAN, para devolução dos autos nº 5823-70.2014.811.0037, 

Protocolo 133769, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006083-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO THEODORO (EXEQUENTE)

LUCIA ROSSETTO THEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO THEODORO OAB - MT11672-B (ADVOGADO(A))

LUCIA ROSSETTO THEODORO OAB - MT0011675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO (EXECUTADO)

RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA (EXECUTADO)

LUDOVICO ZENI NOGUEIRA (EXECUTADO)

ROQUE RODOLFO NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA SILVA OAB - PR83058 (ADVOGADO(A))

WILLIAN RUIZ DA SILVA OAB - MT25599/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para realizar o download das peças 

necessárias para distribuição da carta precatória e comprová-la nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002872-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ALBUQUERQUE DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002872-13.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA REQUERIDO: BEATRIZ ALBUQUERQUE DA COSTA Vistos. 

Proceda-se a busca do endereço da parte requerida através dos 

convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de informações. 

Realizadas as diligências, intime-se a parte requerente para requerer o 

que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003063-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU ANTONIO LIMBERGER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003063-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ROMEU ANTONIO LIMBERGER Vistos. Indefiro a petição retro, 

tendo em vista que sequer foi realizada a tentativa de citação do 

requerido. Deste modo, proceda-se a intimação da parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2019. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003698-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CHAVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003698-73.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JEFFERSON CHAVES DOS SANTOS Vistos. Proceda-se a busca do 

endereço da parte requerida através dos convênios do TJMT. Inclua-se a 

minuta de pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000449-85.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI ALVORI CEZAR (EXECUTADO)

JOAO CARLOS MINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000449-85.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: SADI ALVORI CEZAR, 

JOÃO CARLOS MINO Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte 

executada SADI através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de 

pedido de informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005918-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB PEREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005918-44.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: JOAB PEREIRA 

OLIVEIRA Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte requerida 

através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido de 

informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001981-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001981-60.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: MARIA APARECIDA 

DUARTE DA SILVA Vistos. Proceda-se a busca do endereço da parte 

executadas através dos convênios do TJMT. Inclua-se a minuta de pedido 

de informações. Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 21 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003979-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003979-63.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: DELSON ALCENO GROHS Vistos. Postergo a análise do 

pedido retro para momento posterior à devolução da carta precatória 

expedida no ID nº 19347946. Assim, oficie-se ao juízo deprecado para que 

informe sobre o regular cumprimento do ato deprecado. Com a vinda das 

informações, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006282-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PEDROSA NETO OAB - MT13763/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1006282-16.2018.8.11.0037 

Exequente: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

Executado: RODRIGO VIAN Vistos. Defiro o requerimento de penhora on 

line em nome do(s) executado(s) no valor atualizado da dívida, que perfaz 

o montante de R$60.404,15 (sessenta mil quatrocentos e quatro reais e 

quinze centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, as partes 

executadas deverão ser intimadas, nos termos do artigo 841 do Código de 

Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Defiro, ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD. Procedam-se às diligências a fim de se incluir a 

restrição no veículo registrado em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o 

pedido de busca de bens nome do(s) executado(s) através do sistema 

INFOJUD. Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em 

nome da(s) parte(s) executada(s), utilizando-se o Sistema INFOJUD. 

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da(s) parte 

executada(s), deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito. Por fim, indefiro o 

pedido de averbação premonitória, pois tal conduta tem o objetivo de evitar 

eventual fraude à execução e, ainda, dar ciência a terceiros interessados 

de que o bem possa ser objeto de constrição judicial, de modo que a 

medida não se confunde com arresto ou penhora. Realizadas as 

diligências, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000817-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDELSA M GUZZI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000817-60.2017.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO IDELSA M GUZZI Vistos. 

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, eventualmente 

encontrados, através do sistema RENAJUD. Proceda-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome da(s) parte(s) 

executada(s), junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis. Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001019-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA MATHEUS (EXECUTADO)

L A MATHEUS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001019-37.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO L A MATHEUS - ME e outros Vistos. Defiro o pedido retro. 

Para tanto, expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo com 

restrição no ID nº 12943637, no endereço indicado. Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIS FELICIANO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NONATO JOSE DE LIMA FONTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 
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contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000176-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEIS FELICIANO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NONATO JOSE DE LIMA FONTES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000176-72.2017.8.11.0037 

AUTOR(A): IVONEIS FELICIANO GARCIA REU: NONATO JOSE DE LIMA 

FONTES Vistos. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Não havendo manifestação, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil. Em caso de inércia, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se sobre o abandono da causa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 485, §6º, do Código de Processo Civil. Ressalto que o 

silêncio valerá como concordância, com a consequente extinção do 

processo. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004747-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO HART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ALVES DIAS (EXECUTADO)

IVANILDES ALVES LIMA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005040-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LEANDRO GRUBA PECH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005040-22.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: PAULO LEANDRO GRUBA PECH REQUERIDO: BR 

COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Vistos. No ID nº 15903552, 

a parte requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente falta 

do interesse de agir, bem como impugnação ao valor da causa. No ID nº 

16797683, a parte requerente apresentou impugnação à contestação, 

refutando as preliminares arguidas. É o relatório. Decido. Analisando os 

autos, em relação a preliminar de impugnação ao valor da causa, 

verifica-se que os autores pretendem a declaração de quitação da dívida, 

a restituição do dobro do indébito e danos morais. O artigo 292, inciso VI, 

do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI - na ação em 

que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; (...) Assim, cabem aos autores somarem os valores 

de todos os pedidos para se chegar ao valor da causa. A regra, 

entretanto, só se aplica às duas espécies de cumulação própria de 

pedidos (simples e sucessiva), já que nessas cumulações o autor pode 

receber todos os pedidos que elabora, sendo lógico que o valor da causa 

represente todo o benefício econômico alcançável pelo autor. Nesse 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - 

CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - SOMA DOS VALORES - DANOS MORAIS - 

VALOR EXCESSIVO ATRIBUÍDO À CAUSA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. 

Nas ações de indenização, tendo o autor pormenorizado na inicial os 

valores pretendidos a título de danos morais e materiais, deve o valor da 

causa corresponder ao somatório de todos os pedidos. Entretanto, sendo 

o valor apontado a título de danos morais apenas estimativos, nos casos 

em que o valor se mostre exorbitante, o julgador deve acolher a 

impugnação a fim de adequar o valor da causa. (TJ-MG - AC: 

10363150049007001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020). Nesse contexto, 

à luz das provas dos autos, concluiu que o valor da causa atribuído pelos 

autores mostra-se completamente incompatível com o benefício econômico 

que poderão ser auferidos pela parte requerente, caso o pedido venha a 

ser julgado procedente, logo, acolhe-se a preliminar. Em relação à 

arguição de falta de interesse de agir, não merece prosperar, haja vista 

que os fatos narrados, a causa de pedir e o pedido demonstram a 

necessidade-utilidade e a necessidade-adequação para se alcançar a 

tutelar jurisdicional. Dessa forma, ACOLHO em parte as preliminares 

suscitadas. Proceda-se a intimação da parte autora para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após o decurso 

do prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000354-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C ROLAMENTOS FILTROS E PECAS LTDA - ME (REU)

JOSE CLEBER CELESTINO DE JESUS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000354-21.2017.8.11.0037. AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO RÉU: J C ROLAMENTOS FILTROS E PEÇAS LTDA - ME, 

JOSE CLEBER CELESTINO DE JESUS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI em face de J 

C ROLAMENTOS FILTROS E PEÇAS LTDA ME e JOSÉ CLEBER CELESTINO 

DE JESUS, todos devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, 

que firmou com o requerido, em 04/02/2015, um Contrato de Adesão às 

Cláusulas e Condições gerais para abertura, movimentação, manutenção e 

o encerramento de contas de depósito, bem como aos produtos e 

serviços, conforme ID nº 4754614. Informa que, com o uso da conta 

corrente nº 29261-3, o saldo negativo alcançou o montante de 

R$68.610,40 (sessenta e oito mil seiscentos e dez reais e quarenta 

centavos) na data de 01/08/2016, conforme extratos constantes nos IDs 

nº 4754623 e 4754631. Assim, frustrada todas as tentativas de solução 

amigável do débito, pugna seja constituído título executivo judicial, 

convertendo o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se 

na forma prevista do Livro II, Título XV, Capítulos II e IV, do CPC. A parte 

requerida foi devidamente citada, oportunidade em que apresentou 

embargos monitórios no ID nº 6711871, pugna pelo esclarecimento dos 

descontos debitados na conta, desconhecendo a origem ou legalidade da 

dívida, bem como pugna pela restituição de valores cobrados em excesso. 

No ID nº 6873167, impugnação aos embargos à monitória. No ID nº 

9878030, audiência de conciliação, a qual restou infrutífera. No ID nº 

11963933, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, a parte 

requerida não se manifestou nos autos. No ID nº 12706631, Termo de 

Renúncia da procuração outorgada pela parte requerida J C 
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ROLAMENTOS. Nos IDs nº 15526635 e 17619979, carta de intimação 

encaminhada ao requerido para constituir novo patrono, a qual 

manteve-se inerte (ID nº 19835582). É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. É de se registrar que tanto a doutrina como os 

tribunais entendem pacificamente que é cabível ação monitória quando o 

credor está munido de um título sem eficácia executiva, desde que 

atendidos os pressupostos do artigo 700 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido: AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA. GRÃOS DE SOJA. BEM FUNGÍVEL. 

PRODUÇÃO OFERECIDA COMO GARANTIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO 

DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 

1. Hipótese em que produtor agrícola ajuizou ação monitória com o objetivo 

de constituir crédito em seu benefício, com suporte no descumprimento da 

obrigação de pagar, assumida pelo comprador, em virtude da venda de 

soja. 2. O negócio de venda de grãos não pode ser atingido pelos efeitos 

do contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, 

garantido pela produção desse mesmo bem fungível, no caso de o 

produtor agrícola colher grãos suficientes para cumprir a obrigação 

assumida perante o adquirente da soja e para satisfazer a garantia 

prestada à instituição financeira. 3. Por se tratar de bem fungível, o fato de 

ter celebrado ambos os negócios jurídicos de forma concomitante, não 

interfere, isoladamente, na obrigação de entregar os grãos ao adquirente, 

notadamente no caso em que o produto foi regularmente entregue. Assim, 

não há fundamento idôneo apto a justificar a exceção de contrato não 

cumprido suscitada pelo adquirente do produto. 4. Apelação interposta 

pelo autor parcialmente provida para constituir título judicial em favor do 

autor. Recurso interposto pelo réu prejudicado. É bem cediço que, de 

acordo com a dicção do artigo 373, II, do Código de Processo civil, 

incumbe a requerida juntar aos autos os documentos que comprove a 

existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida desconhece a 

origem da dívida, bem como pugna pela devolução em dobro do valor 

cobrado em excesso. No entanto, incumbe a parte requerida a prova do 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o qual deixou 

de demonstrar provas capazes de desconstituir o título, pois juntou, tão 

somente, planilhas que informam os valores descontados de sua conta. 

Assim, o embargante não comprovou eventual abusividade ou excesso da 

cobrança indicada na ação monitória, de modo que deve ser reconhecida 

a dívida apontada na inicial, eis que acompanhada de contrato de abertura 

de conta, devidamente assinado pelas partes e extrato das operações, 

conforme IDs nº 4754614, 4754623 e 4754631. Sobre o assunto: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE 

CRÉDITO - EMBARGOS À MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE 

- EXPRESSA CONTRATAÇÃO - PREVISÃO DE TAXA DE JUROS - 

CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE. - A ação monitória está prevista no 

artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que 

pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer. Por sua vez, em se tratando de embargos à 

monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova 

apresentada pelo autor da ação monitória - Deixando os embargantes de 

comprovar eventual abusividade ou excesso na cobrança indicada na 

ação monitória, deve ser reconhecida a dívida apontada na exordial, uma 

vez que acompanhada de contrato de abertura de crédito assinado pelas 

partes e extrato das operações (súmula nº 247, STJ)- A capitalização de 

juros é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 

2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada entre as partes 

contratantes - A divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo 

da taxa de juros mensal indica a existência de previsão contratual acerca 

da capitalização de juros. (TJ-MG - AC: 10232140020925001 MG, Relator: 

Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/03/2019, 

Data de Publicação: 29/03/2019). Assim, considerando as lições 

colimadas, o pedido do autor merece acolhimento, devendo o título em que 

se funda a ação ser revestido de força executiva. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

no valor de R$68.610,40 (sessenta e oito mil seiscentos e dez reais e 

quarenta centavos), a ser devidamente corrigido e atualizado 

monetariamente acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a 

contar da data da citação da parte requerida. Condeno as partes 

requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação em consonância com o artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO VIEIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001025-39.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOSE AUGUSTO VIEIRA FILHO 

REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerente não trouxe comprovante de prévio requerimento 

administrativo, uma vez que não caracteriza o prévio requerimento 

somente a demonstração de envio do e-mail, pois não há comprovação do 

protocolo de recebimento ou da negativa da Seguradora. Outrossim, 

conforme determinação legal (artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74), a 

seguradora deve receber os documentos “mediante recibo, que os 

especificará”, de modo que o protocolo administrativo deve ser feito com 

pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência ao ajuizamento da ação, tendo 

em vista o prazo para o pagamento da indenização (artigo 5º, §1º, da Lei 

n. 6.194/74). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (AI 

134535/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016) 

(TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). Ante o 

exposto, INTIME-SE a parte requerente para que realize o pedido 

administrativo, com comprovação de recebimento pela Seguradora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, o qual deverá ser juntado 

aos autos no mesmo prazo, sob pena de indeferimento a petição inicial. 

Decorrido o prazo, ou aportando aos autos o protocolo administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DANIEL OUVERNEY ROCCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05(cinco), manifestar sobre o 

documento id. 24507380, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007457-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE PAULA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito com a finalidade de intimar as partes para comparecerem 

na perícia designada para o dia 13 de março de 2020, a partir das 14 

horas, por ordem de chegada, no Prédio do Fórum, Rua Benjamin Cerutti, 

252, Primavera do Leste-MT, devendo os procuradores comparecerem 

acompanhados de seus clientes.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003221-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONIA BORGES DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005176-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KUZMA OVCHINNIKOV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INNA OVCHINNIKOV OAB - 011.049.201-31 (REPRESENTANTE)

EVDOKIA OVCHINNIKOV OAB - 630.262.871-72 (REPRESENTANTE)

IOV OVCHINNIKOV OAB - 034.269.091-46 (REPRESENTANTE)

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

ALEKCEY OVCHINNIKOV OAB - 034.269.081-74 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 15 dias, manifestar sobre o documento id. 29658666, 

readequando ou complementando o cálculo apresentado na exordial ou 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003867-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU ALBERTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

NILVA VIGO ALBERTON OAB - 242.292.109-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 15 dias, manifestar sobre o documento id. 29660991, 

complementando ou adequando o cálculo apresentado na exordial ou 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001256-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO NEVES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO JARA OAB - SP275050 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELITON CARLOS MENEZES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001979-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES (REU)

REINALDO AGULHON (REU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (REU)

DARCI CAMARGO (REU)

MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON (REU)

DORIVAL AGULHOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO FONSATTI OAB - PR18678-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001979-22.2019.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES, DARCI CAMARGO, ROSA 

SALETI DE SOUZA CAMARGO, REINALDO AGULHON, DORIVAL 

AGULHOM, MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em face de 

JOSE HENRIQUE PORCEL FERDINANDES e outros, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID 29176946, as partes realizaram composição 

amigável e pugnaram pela sua homologação e extinção do feito. No ID 

29176946, a parte exequente informa o cumprimento integral do acordo. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo entre as partes litigantes, devidamente representadas 

por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem 

a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Analisando os autos, verifico que houve 

acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente representadas por 

seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o acordo entabulado no ID, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios nos termos do acordo. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

17 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005814-52.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que, foram efetuadas as 

anotações devidas no sistema acerca do retorno destes autos da 

Segunda Instância. Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS 

AUTOS, com a finalidade de intimar as partes, para manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, 

sob pena de baixa e arquivamento automático.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000202-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LOURENCO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000202-65.2020.8.11.0037. AUTOR(A): APARECIDO LOURENÇO DO 

CARMO REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Ciente da interposição de 

Agravo de Instrumento de ID nº 29554379. Encaminhem-se as 

informações prestadas a Excelentíssima Sra. Dra. Relatora. Juntem-se 

cópias das informações prestadas aos autos. Concluídas as 

determinações, cumpra-se integralmente o determinado na decisão 

proferida no agravo de instrumento. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000103-95.2020.8.11.0037. AUTOR(A): JOÃO ANTONIO DA SILVA REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Ciente da interposição 

de Agravo de Instrumento de ID nº 29558342. Encaminhem-se as 

informações prestadas a Excelentíssima Sra. Dra. Relatora. Juntem-se 

cópias das informações prestadas aos autos. Concluídas as 

determinações, cumpra-se integralmente o determinado na decisão 

proferida no agravo de instrumento. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 27 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007472-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTIELY MELO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1007472-14.2018.8.11.0037 ELTIELY 

MELO SOARES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ELTIELY MELO SOARES 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 28660373, a parte 

executada procedeu com a quitação do débito. No ID nº 29235117, a parte 

exequente requer a expedição de alvará para levantamento dos valores. É 

a síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve o cumprimento da obrigação objeto desta demanda. Com efeito, 

o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de extinção da 

execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos autos, in verbis, 

qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação. Ante o exposto, 

JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A AÇÃO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, conforme requerido (ID nº 29235117). Em seguida, nada 

mais sendo requerido arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 17 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005509-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA - EPP (EXECUTADO)

TIAGO DOS SANTOS SABADIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1005509-34.2019.8.11.0037 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO CONVENIENCIAS CENTRAL 

BEER LTDA - EPP e outros Vistos. Defiro o requerimento de penhora on 

line em nome do(s) executado(s) no valor atualizado da dívida, que perfaz 

o montante de R$83.490,43(oitenta e três mil quatrocentos e noventa reais 

e quarenta e três centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a 

penhora, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 841 do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, 

não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da 

execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo 

pagamento das custas da execução. Defiro, ainda, o pedido de inclusão 

de restrição aos veículos através do sistema RENAJUD. Procedam-se às 

diligências a fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome 

das partes executadas, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema 

RENAJUD. Sem prejuízo, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

SERASA/SPC para negativação do nome da parte executada em razão 

deste processo, conforme disposto no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil. Realizadas as diligências, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de fevereiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003786-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EURIPEDES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora/exequente para, querendo, manifestar-se 

sobre a petição retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1001086-94.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DE JESUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLLA CARDOSO DE LIMA OAB - MT24260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001086-94.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIA CAROLINA DE JESUS SOUSA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Ante o endereçamento constante na inicial, 

verifico que este feito foi distribuído equivocadamente para esta vara, de 

modo que determino a redistribuição para a 5ª Vara Cível desta Comarca. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 28 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000677-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão do 

Oficial de Justiça, que poderá ser consultada pelo sitio do TJMT, no prazo 

de 05 (cinco) dias, bem como realizar o depósito da diligência 

complementar.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61633 Nr: 1497-43.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZEVEDO DE CASTRO E CIA LTDA, OLINDA 

AZEVEDO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - OAB:MT 

8727-B, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória de fls.218/221, requerendo o que entender de direito no prazo 

de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 6976-17.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍTALO PAULO BORGHETTI, ALEIDES TEREZINHA 

FERIGOLLO BORGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ASSIS DO AMARAL, ONOFRE DAL 

PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, JOSÉ SOARES - OAB:16.532, ORLANDO DE LIMA 

BORBA - OAB:RS/34792

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para apresentar as contrarrazões dos 

Embargos de Declaração, no prazo de 05 dias.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208811 Nr: 3622-66.2018.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI LUIZ GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar o advogado LEONARDO RANDAZZO NETO OAB/MT 3.504-A 

para juntar procuração nos autos, pelo prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227962 Nr: 3671-73.2019.811.0037

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERHARD WALTER SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão de fls.29, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161990 Nr: 1246-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA, 

LUCIANO GOMES DA COSTA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, 

HILEIA REGINA CASTANHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT / 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, comprovar 

averbação da penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5006 Nr: 145-07.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:MT 

7900

 - Carta de intimação Pagamento de custas

 Nos termos do artigo 5°, § 3°, do provimento n° 31/2016 - CGJ, efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das Custas Processuais no 

importe R$ 538,41 (quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e um 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 378. 

Este valor deverá ser recolhido num único boleto, discriminando o valor 

das custas, sendo 538,41 (quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e um 

centavos). Fica ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS OLINE” em seguida clicar no item Emitir 

Guia – digitar no campo em branco, a palavra “custas“ depois clicar na 

última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em 

seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas números). 

Clicar em gerar Guia. O sistema vai gerar um Boleto. Imprimir e após a 

efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral 

do Fórum desta comarca aos cuidados da central de Arrecadação e 

Arquivamento.

ADVERTÊNCIA: O NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 106 de 813



taxas judiciárias “implicará na restrição de vosso CPF junto à dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612,§ 5º da 

CNGC-TJMT”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29236 Nr: 1571-73.2004.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOCLIDIO FRANCISCO DOS SANTOS, VALDIVINA 

RODRIGUES ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB - 

INSTITUTO DE RESSEGURO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:5224-MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, NELSON DA 

COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3512/MS, OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, PAULO SERGIO MARTINS LEMOS - 

OAB:MS/5.655, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, ROGERIO 

NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42201 Nr: 4636-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES JOÃO MOSCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO VOIGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3546B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47416 Nr: 2821-39.2007.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERIDA para manifestar sobre o o pedido de 

habilitação do crédito junto ao inventário, conforme despacho de fls.133, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112783 Nr: 3185-35.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE MARIA ARALDI - ME, Arlete Maria 

Araldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar sobre a petição de fls.217, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 15(quinze)dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005347-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA ROMANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

 

1005347-10.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a executada da penhora online, 

para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, interpor embargos, ficando 

cientificado de que a partir da juntada aos autos da prova da intimação da 

Penhora, fluirá o prazo. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003960-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

EDIMILSON RIBEIRO NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003960-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, EDIMILSON RIBEIRO NEVES REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando a manifestação do 

Ministério Público no id n. 29528452, cumpra-se integralmente a sentença 

de id n. 28308246, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Intimem-se. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DELMONDES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BORGES REIS OAB - MT20248/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

1000023-73.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação Vigente e do Provimento nº. 54/2007- CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimar a autora, para, no prazo de 

05(cinco) dias, querendo promover a execução da sentença proferida 

nestes autos. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002014-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIZIA RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002014-79.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: VALDENIZIA RODRIGUES 

PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Diante da divergência existente acerca do valor devido, 

remeta-se o feito à Contadoria do Juízo. Com a juntada dos cálculos, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 14 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA ARAUJO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1000518-78.2020.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2020. 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004694-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004694-08.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DE 

SOUZA ROCHA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Declaro encerrada a instrução. Intimem-se as partes para 

apresentarem memoriais finais, na forma sucessiva e no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000588-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLENI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1000588-37.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes acerca do inteiro teor do 

ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001453-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONARA UES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - SP219072-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001453-55.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001435-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DA SIVA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001435-34.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001094-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001094-08.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000398-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ TERESINHA ENDRES PALU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000398-69.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001432-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1001432-79.2019.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 121460 Nr: 3965-38.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAL ANTONINHO MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121610 Nr: 4120-41.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121039 Nr: 3534-04.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM ASTRAL PRODUTOS EXOTERICOS LTDA, 

NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA SOUZA, REGINA CELIA DE SOUZA 

PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BOM ASTRAL PRODUTOS EXOTERICOS 

LTDA, CNPJ: 05216357000125, Inscrição Estadual: 132110695. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de BOM ASTRAL 

PRODUTOS EXOTERICOS LTDA, NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA 

SOUZAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20123000/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 6.309,90 - Valor Atualizado: R$ 6.309,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Tendo em vista o Mutirão Fiscal realizado pelo Poder 

Judiciário Estadual e Governo de Mato Grosso, intime-se a parte 

exequente para informar se houve a quitação/parcelamento/cancelamento 

da CDA ou trazer aos autos o cálculo atualizado da dívida, requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, retornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53241 Nr: 6941-28.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA UNIÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIDRAÇARIA UNIÃO LTDA - ME, CNPJ: 

03828367000196. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/12/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de VIDRAÇARIA UNIÃO LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5809/2005, 6052/2005.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 3/11/2002

 - Valor Total: R$ 2.510,64 - Valor Atualizado: R$ 2.510,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 6941-28.2007.811.0037 (Código 

53241)Vistos.A certidão de fl. 91 e a pesquisa de endereço em anexo 

demonstram que a empresa executada encerrou suas atividades.Assim, 

cite-se a parte executada, via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 8º, inciso IV, 

da lei 6.830/80.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos à parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 04 de fevereiro de 2020. Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73867 Nr: 6187-81.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CÍCERO PINTO - 

OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74044 Nr: 6363-60.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:11045 A MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108301 Nr: 7465-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPAÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ: 06115511000135, Inscrição Estadual: 

13244237-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/06/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT em face 

de ESPAÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7779/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/06

 - Valor Total: R$ 2.711,20 - Valor Atualizado: R$ 2.711,20 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº: 7465-83.2011.811.0037 (Código 

108301)Vistos.A certidão de fl. 34 e a pesquisa de endereço em anexo 

demonstram que a empresa executada encerrou suas atividades.Assim, 

cite-se a parte executada, via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 8º, inciso IV, 

da lei 6.830/80.Após, em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante na comarca, como curador especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Em seguida, 

dê-se vista dos autos à parte exequente para se manifestar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2020. Fabrício Sávio da 

Veiga CarlotaJuiz de Direito

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

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

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Cristina Balduíno, 

digitei.

Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2020

Eduardo Pinheiro Viana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000937-98.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELANIRA LANG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA VITORIA LOURENCO SABINO DOS SANTOS OAB - RO10724 

(ADVOGADO(A))

ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS OAB - AC563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000937-98.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIA CELANIRA LANG REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Considerando que a 

Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, em seu artigo 2º, atribuiu à 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande a 

competência para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, 

nos termos ali estabelecidos, DECLARO ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para 

processar e julgar este feito, razão pela qual restituo-o à Secretaria para a 

devida remessa à redistribuição com as nossas homenagens. Intimem-se 

as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001761-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001761-91.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ANTONIO EDSON GUILHERME 

ZEFERINO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE proposta por 

ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. A parte requerente alega, em síntese, que é segurada da 

previdência social, bem como que preenche os requisitos para a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade. Devidamente citada, 

a parte requerida apresentou contestação (id n. 20846900), alegando, em 

síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício. 

Impugnação à contestação no id n. 21279472. É o breve relato. 
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Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR 

IDADE proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

comprovação do alegado exercício de atividade urbana, nos moldes da Lei 

nº 8.213/91. A Lei nº 8.213/91, neste aspecto, prevê, em seu artigo 48, a 

idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para qualquer 

trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem e 60 (sessenta) 

anos, se mulher. Além do requisito da idade, o art. 25, II, da Lei nº 

8.213/91, dispõe que é exigido o mínimo de 180 (cento e oitenta) 

contribuições mensais, relativamente aos novos filiados, ou contribuições 

mínimas que variam de 60 (sessenta) a 180 (cento e oitenta), em relação 

aos segurados já inscritos na Previdência Social na data da publicação da 

supramencionada lei, conforme disposto no art. 142 da Lei nº 8.213/91. 

Veja-se o entendimento jurisprudencial: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL 

CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR URBANO. VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO URBANO ANOTADO EM CTPS. PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE. BENEFÍCIO DEFERIDO. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E RECURSAIS. DESPESAS 

PROCESSUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Inobstante os termos da Súmula 

nº 490 do STJ, considerando que na data da prolação da sentença a 

condenação imposta à autarquia-previdenciária não ultrapassa, a toda 

evidência, o montante de 1.000 (mil) salários-mínimos, não se conhece da 

remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, I do CPC. 2. Os 

requisitos para obtenção do benefício de aposentadoria por idade urbana 

são a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) 

anos, se mulher, bem como o cumprimento da carência (art. 48 c/c art. 25, 

ambos da Lei 8.213/1991). 3. A implementação dos requisitos para a 

aposentadoria por idade urbana pode dar-se em momentos diversos, sem 

simultaneidade. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. A perda da 

qualidade de segurado, após o atendimento dos requisitos legais, não 

impede a concessão da aposentadoria por idade, desde que, atendida a 

carência, venha o interessado a implementar a idade mínima exigida. 

Precedentes do STJ e desta Corte. 5. Para o cômputo da carência, 

conforme a tabela transitória e progressiva do art. 142 da Lei 8.213/1991 - 

aplicável aos segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 

24/07/1991, e aos trabalhadores e empregadores rurais cobertos pela 

Previdência Social Rural -, deve ser considerado o momento do implemento 

do requisito etário. 6. O vínculo empregatício do autor com a empresa 

Rebolos Brasil S/A, no período de 03/01/1983 a 29/11/1993 (ponto 

controvertido), encontra-se devidamente registrado na sua Carteira de 

Trabalho e Previdência Social - CTPS, sendo que o simples fato de não 

constar ou constar extemporaneamente do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais - CNIS não constitui motivo idôneo à sua 

desconsideração, haja vista a presunção de veracidade juris tantum das 

anotações (em CTPS), não se vislumbrando indício de fraude no caso 

concreto. 7. Comprovado o preenchimento do requisito etário, bem como o 

exercício de atividade urbana pelo autor por período superior a 168 (cento 

e sessenta e oito) meses - em correspondência ao ano de implemento do 

requisito etário (2009) -, a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade urbana é medida que se impõe, não merecendo reparo a sentença, 

no particular. 8. Inexistindo dúvidas quanto à regularidade dos vínculos 

empregatícios urbanos que foram excluídos administrativamente da 

contagem de tempo de serviço/contribuição do autor, conclui-se pela 

legalidade do recebimento, pelo segurado, do benefício de aposentadoria 

por tempo de contribuição no período de 15/02/2006 a 01/06/2011. Logo, 

deve o INSS abster-se da cobrança dos valores em questão, bem assim 

da inclusão dos dados do autor nos sistemas de negativação, conforme 

determinado pelo juízo a quo. 9. (...). 13. Remessa necessária não 

conhecida (item 1). Apelação do INSS conhecida e provida em parte (item 

10). (TRF-1 – AC 0000047-43.2014.4.01.3807, JUIZ FEDERAL RODRIGO 

RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE 

MINAS GERAIS, e-DJF1 29/11/2019 PAG.). PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. CONTRATOS DE TRABALHO 

REGISTRADOS EM CTPS E NÃO LANÇADOS NO CNIS. 1. O benefício de 

aposentadoria por idade está previsto no Art. 48, da Lei nº 8.213/91, e é 

devida ao segurado, que cumprida a carência, completar 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 2. Para a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade para trabalhador 

urbano, exige-se um mínimo de 180 contribuições mensais (Art. 25, II, da 

Lei nº 8.213/91) relativamente aos novos filiados, ou contribuições 

mínimas que variam de 60 a 180 (Art. 142, da Lei nº 8.213/91), em relação 

aos segurados já inscritos na Previdência Social, na data da publicação da 

Lei nº 8.213, em 24 de julho de 1991. 3. A jurisprudência firmou o 

entendimento de que deve ser adotada a data do implemento do requisito 

etário, sendo desnecessária a simultaneidade no preenchimento dos 

requisitos para a concessão da aposentadoria por idade. Precedentes do 

e. STJ. 4. Os contratos de trabalhos registrados na CTPS, independente 

de constarem ou não dos dados assentados no CNIS, devem ser 

contados, pela Autarquia Previdenciária, como tempo de contribuição, em 

consonância com o comando expresso no Art. 19, do Decreto 3.048/99 e 

no Art. 29, § 2º, letra "d", da Consolidação das Leis do Trabalho. (...). 9. 

Apelação provida em parte. (TRF-3, 10ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 

- 0012882-18.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO 

OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 18/02/2020, Intimação via 

sistema DATA: 21/02/2020). No caso sub judice, verifico que a parte 

requerente preenche o requisito etário, já que conta na data da 

propositura da ação com 68 (sessenta e oito) anos de idade, conforme 

documento de id n. 19059346. Quanto à carência, a parte requerente 

comprova seu cumprimento, através do Extrato Previdenciário do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais – CNIS (id n. 19060872), bem como 

através de fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 

(id n. 19060851). Da comunicação de decisão (id n. 19059385 - Pág. 2), 

constata-se que a negativa se deu pelo reconhecimento de apenas 122 

meses de contribuição, não tendo ocorrido o cômputo de parte do período 

em que a parte autora efetuou o recolhimento através da empresa da qual 

é sócia, tampouco houve o reconhecimento do vínculo anotado na CTPS. 

Sobre o assunto, o entendimento jurisprudencial é de que é possível a 

contagem, para fins de carência, do período que consta na carteira de 

trabalho, já que a anotação regular em CTPS faz prova relativa da 

existência do vínculo de trabalho nela registrado. Neste sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA. CTPS. PROVA PLENA. 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 

TUTELA ESPECÍFICA. 1. O registro constante na CTPS goza da presunção 

de veracidade juris tantum, constituindo, desse modo, prova plena do 

serviço prestado nos períodos ali anotados, devendo a prova em contrário 

ser inequívoca. 2. Se o segurado implementar os requisitos para a 

obtenção de aposentadoria pelas regras anteriores à Emenda 

Constitucional 20/98, pelas Regras de Transição e/ou pelas Regras 

Permanentes, poderá inativar-se pela opção que lhe for mais vantajosa. 3. 

Determina-se o cumprimento imediato do acórdão, por se tratar de decisão 

de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades 

de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do 

CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine 

intervallo). (TRF-4 – 5015921-08.2018.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator 

JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 19/12/2019) grifei. 

Portanto, reconheço os períodos laborados de 01/06/1967 à 26/10/1971 e 

de 01/04/1974 à 30/11/1974, anotados na CTPS, bem como todo o período 

que consta no CNIS, os quais devidamente somados totalizam 232 

(duzentos e trinta e duas) contribuições. Destarte, considero que a 

concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou normas 

constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. Assim, estando preenchidos os requisitos legais, a 

parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

48 da Lei nº 8.213/91, a partir da data do requerimento administrativo. Ante 

o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à 

parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, 

nos termos do artigo 48 da Lei nº 8.213/91, com renda mensal a ser 

calculada pelo INSS, devida a partir da data do requerimento administrativo 

(21/07/2017 – id n. 19059385 - Pág. 2), observada a eventual prescrição 

quinquenal. Correção monetária e juros moratórios, conforme versão mais 
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atualizada do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a 

Súmula nº 204 do Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas 

ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação 

válida”. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 

8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008429-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MAZZONETTO HUGUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1008429-15.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BERNARDETE MAZZONETTO 

HUGUE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

URBANA ajuizada por BERNARDETE MAZZONETTO HUGUE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Aduz, em síntese, que exerceu a atividade rurícola 

durante parte do seu período laborativo, juntamente com a atividade 

urbana. Afirma, outrossim, preencher os requisitos legais para a fruição 

da aposentadoria por idade. Devidamente citada, a parte requerida 

ofereceu contestação (id n. 18657789), requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, ante a falta de prova material suficiente. 

Impugnação à contestação no id n. 19076291. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 2 (duas) testemunhas. A parte requerida, devidamente 

intimada para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido 

de APOSENTADORIA POR IDADE formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como rurícola. Há 

preliminar lançada pela defesa, desse modo passo a apreciá-la. Pugnou a 

parte requerida, em sede preliminar, a intimação da parte requerente para 

que emende a inicial, haja vista não especificou qual o benefício 

perseguido nesta ação, bem como quais seriam os períodos de 

contribuição não considerados pelo INSS. Da análise da petição inicial, 

verifico que a parte autora nomeou a ação como sendo de aposentadoria 

por idade urbana, todavia, pleiteou pelo reconhecimento do tempo de 

trabalho rural exercido em regime de economia familiar, de modo que se 

constata que se trata de pedido de aposentadoria por idade híbrida. 

Afastada a questão preliminar, passo a análise do mérito. A questão 

controvertida cinge-se à viabilidade de concessão da aposentadoria por 

idade híbrida, nos moldes do artigo 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91, ao 

segurado que já não ostenta a qualidade de trabalhador rural na ocasião 

do requerimento do benefício previdenciário. Cumpre registrar que, com o 

advento da Lei n. 11.718/2008, a qual acrescentou o § 3º ao artigo 48 da 

Lei n. 8.213/91, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente a 

somatória do tempo de exercício de labor rural ao período de trabalho 

urbano para fins de concessão do benefício da aposentadoria por idade 

aos 60 (sessenta) anos, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos, se 

homem. Além de admitir a aposentadoria por idade híbrida para qualquer 

espécie de segurado (urbano ou rural), o Superior Tribunal de Justiça 

firmou a tese de que o tempo de serviço rural, ainda que remoto e 

descontínuo, pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria híbrida por idade. Veja-se: PREVIDENCIÁRIO. 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO 

CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA 

HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO 

PRINCÍPIO DE ISONOMIA A TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. 

MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADE RURAL, REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 

8.213/1991 A DESPEITO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO POR 

OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA EM HARMONIA COM O 

PARECER MINISTERIAL. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. 

(...). 10. Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de 

serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 

8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido 

efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da 

Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no 

período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 11. 

Recurso Especial da Segurada provido, determinando-se o retorno dos 

autos à origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito analisando a 

possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida. (REsp 1674221/SP, 

Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 

em 14/08/2019, DJe 04/09/2019). Partindo, portanto, da orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que faz jus à 

aposentadoria por idade, na modalidade híbrida, quem preencher as 

exigências cumulativas do art. 48, §§2º e 3º e art. 142, ambos da Lei nº 

8.213/91: I – Comprovar período mínimo de exercício de atividade rural por 

tempo igual ao número de meses de contribuição correspondentes à 

carência do benefício pretendido, considerados períodos de contribuição 

sob outras categorias de filiação (art. 48, §§ 2º e 3º e art. 142, ambos da 

Lei nº 8.213/91); II – Idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, 

se homem e 60 (sessenta) anos, se mulher (art. 48, § 3º, da Lei nº 

8.213/91). No caso dos autos, verifico que a parte requerente não logrou 

êxito em comprovar o regime de economia familiar, tendo em vista que não 

demonstrou o exercício de atividade rural no regime de economia de 

subsistência por tempo suficiente para que, somado ao número de 

contribuições como segurado urbano, haja a concessão do benefício. 

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral 

deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus 

argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto 

aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve 

ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte 

requerente não conseguiu comprovar suas alegações. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, ante o deferimento do pedido de justiça gratuita. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º 

e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, 

do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003300-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FABIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELYJAKSON DA SILVA LOPES OAB - MT0021816A (ADVOGADO(A))

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Outros Interessados:

FRANCINE PIMENTEL (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 
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1003300-63.2017.8.11.0037. AUTOR(A): KAREN FABIANA DA SILVA 

REU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ERRO MÉDICO 

ajuizada por KAREN FABIANA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, devidamente qualificados nos autos. Narra a 

requerente que, em 16/12/2015, o Sr. Jair Filho de Almeida Junior, esposo 

da requerente, deu entrada no PAM (Pronto Atendimento Médico), com 

fortes dores em seu abdômen, oportunidade em que foi atendido pelo Dr. 

Matheus Gasparoto Morais, e após avaliação solicitou que a equipe de 

enfermagem lhe ministrasse Buscopan e soro Fisiológico. Alega que, no 

dia 17/12/2015, o Sr. Jair retornou ao PAM, o qual foi avaliado pelo médico 

Benedito Francelino de Souza Junior, constatando que o paciente estava 

com constipação intestinal (distensão abdominal), tendo sido ministrado 

medicamentos para dor. No dia 18/12/2015, o Dr. Osvaldo Gavioli 

prescreveu 10 tipos de medicamentos, sem que surtissem qualquer efeito, 

bem como solicitou a realização dos mesmos exames laboratoriais 

realizados pelo médico anterior. Aduz que, somente no dia 19/12/2015 

houve a internação do paciente no Hospital das Clínicas Primavera, tendo 

sido diagnosticado com Pancreatite necro-hemorragica e, 

consequentemente, seu óbito no dia 14/01/2016. Relata que solicitou aos 

médicos que realizassem exames mais específicos, tendo em vista as 

fortes dores do paciente, no entanto, nada fizeram. Assim, requer a 

condenação do requerido, a título de danos morais, o valor de 

R$100.000,00 (cem mil reais), lucros cessantes, bem como despesas com 

o funeral. Devidamente citado, o Município de Primavera do Leste/MT 

apresentou sua contestação no id n. 10225875, tendo sido impugnada no 

id n. 12694021. Durante a instrução processual ouviu-se o depoimento 

dos médicos envolvidos, bem como da genitora da requerente. As partes 

apresentaram memoriais finais. É o relatório. Fundamento e decido. O 

processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Cinge-se a questão controvertida sobre a 

ocorrência de eventual dano moral ante suposto erro médico praticado 

pelos profissionais do PAM deste Município. De início, impende consignar 

que responsabilidade civil, nas palavras de Silvio Rodrigues “A 

responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a 

reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de 

pessoas ou coisas que dela dependam” (RODRIGUES, 2003, p. 6). Desse 

modo, havendo a prática de ato ilícito, deve o prejudicado ser ressarcido, 

de forma a restaurar seu equilíbrio moral e patrimonial. A responsabilidade 

civil, ou obrigação de indenizar, compele o causador a arcar com as 

consequências advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de 

ordem moral ou patrimonial, decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem 

a ele relacionado. O referido tema é disciplinado pelo artigo 37, §6º, da 

Constituição Federal. Via de regra, responde o Estado e seus delegatários 

de serviços públicos objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta 

qualidade, causarem a terceiros. Nessa seara, o artigo 43 do Código Civil 

dispõe que: “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 

responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem 

danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do 

dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”. Sob tal conjuntura, 

existindo o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, resta 

caracterizada a responsabilidade civil da Administração, a quem competia, 

para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se fosse o caso, a 

existência de culpa exclusiva de terceiro. Todavia, compulsando os autos 

e provas nele produzidas, entendo que no caso sub examine não subsiste 

o dever de indenizar, pois não ficou comprovado o ato/fato, dano e nexo 

causal, ou seja, para fazer jus a indenização deve o autor provar a 

ocorrência do ato ou fato, do dano que consiste no efetivo prejuízo por ele 

experimentado, bem como o nexo da causalidade entre o ato/fato e o 

dano, o que não restou demonstrado. Outrossim, ainda que tenha como 

certo o dano em si, qual seja, a morte do paciente, exige-se a 

comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada 

na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado 

danoso. Em audiência instrutória, houve a oitiva dos médicos 

responsáveis que atenderam o paciente, Dr. BENEDITO e Dr. OSVALDO, 

os quais foram categóricos em afirmar que realizaram o procedimento de 

praxe junto ao Sr. Jair no Pronto Atendimento Médico, consistente em 

anamnese (entrevista) e solicitação de exames, não sendo possível 

descobrir, a princípio, a causa do abdômen distendido, razão pela qual o 

encaminharam, no dia seguinte, ao Hospital de referência deste Município 

(Hospital das Clínicas Primavera). A médica cirurgiã (Dra. FRANCINE) que 

recebeu o paciente relatou que fez um procedimento cirúrgico chamado 

“laparotomia exploradora”, com o intuito de se obter um diagnóstico e 

possível tratamento, oportunidade em que se constatou “pancreatite 

necro-hemorragica”, doença que evoluiu de forma rápida e ceifou a vida 

do Sr. Jair. Importante ressaltar parte do depoimento da Dra. FRANCINE, 

testemunha da autora, a qual relatou que não existe tratamento específico 

para a doença supra, que já se iniciou de forma grave, sendo que não 

haveria piora no quadro clínico do paciente pelo fato ter ficado 3 dias 

tomando soro e remédio para dor no PAM. Ainda, ao ser indagada sobre a 

chance de sobrevivência do paciente se o diagnóstico estivesse ocorrido 

3 dias da cirurgia realizada, a médica cirurgiã alegou: “se ele teria 

aumentado a chance de sobrevida, muito difícil dizer, até digo que 

provavelmente não, porque a maioria das pessoas não sobrevivem a uma 

doença tão grave”. In casu, extrai-se que não restou demonstrada 

omissão ou má prestação do serviço público de saúde, seja na suposta 

demora na transferência ou mesmo erro de procedimento médico, como 

causa da morte do esposo da autora. Conforme pode se verificar através 

dos relatos médicos, bem como as fichas de atendimento, a evolução da 

doença do paciente ocorreu de forma rápida, a qual já iniciou de forma 

grave, sendo que não se sabe ao certo se um diagnóstico dias antes 

poderia salvar a vida do Sr. Jair. Sendo assim, não se pode atribuir a 

responsabilidade ao requerido sem que tenha apresentado conduta 

imprudente, negligente ou imperita no referido procedimento. Ademais, o 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil menciona que incumbe ao 

autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de 

maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na 

hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas 

alegações. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial 

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SERVIÇO 

PÚBLICO DE SAÚDE - MORTE DE PACIENTE - OMISSÃO NA PRESTAÇÃO 

DO TRATAMENTO MÉDICO INDEMONSTRADA - NEXO CAUSAL NÃO 

ESTABELECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ônus 

de provar a causa da morte e o nexo de causalidade com a prestação do 

serviço público de saúde é do autor (art. 373, I do CPC). (TJMT - N.U 

0000165-84.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019). 

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Estado "lato sensu" 

obriga-se a reparar prejuízos materiais decorrentes de comportamentos 

comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do parágrafo 

6º do artigo 37 da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes 

públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo 

suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. 2 – Ao ente público 

compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da 

responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso 

fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o 

evento. 3 – A teor das provas coligidas aos autos, a ausência de falha ou 

omissão no atendimento da esposa e mãe dos recorrentes, não há falar 

no reconhecimento do dever de indenizar pela morte daquela, a qual 

decorreu de causas naturais alheias ao tratamento médico. Ausência de 

demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento do ente 

esposa/mãe dos Apelantes e a prestação do serviço por parte do 

Apelado. (TJMT - N.U 0009851-86.2014.8.11.0003, HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020). RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOES - GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE 

INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO 

CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA 

MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação 

ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo 

causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê. 2. 

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade 

civil por danos morais do profissional médico E Consórcio, entidade 

hospital ou municipalidade. (TJMT - N.U 0004480-97.2008.8.11.0021, JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) Por fim, 
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no cotejo com as provas apresentadas pelas partes, não restou 

demonstrada a existência de erro médico a justificar o arbitramento de 

indenização por danos morais, de modo que a improcedência dos pedidos 

é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas. Condeno a parte 

requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor dado a causa, observado o artigo 98, §3º, 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-89.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA SOUSA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001054-89.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LUIZA SOUSA 

SOARES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMILSON FRANK 

GONCALVES DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 17/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000461-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSIKA POLIANA GOMES FROTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

19144918, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007571-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

20587702, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010949-96.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

17718917, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011269-15.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALLA CORT & SCHORN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

18750183, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007212-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DOUGLAS MARTINS MATTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

20587691, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PEREIRA LEMES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

20734833, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MORAES ALVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o exequente para dar prosseguimento ao feito, bem como requerer 

o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 28 

de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000651-62.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INEZ OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

19157403, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 
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cinco dias. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000343-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIR ALFREDO WACHHOLZ - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANY GONCALVES LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a exequente para manifestar acerca da certidão negativa id 

19244484, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000453-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA FABIANA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000453-54.2018.8.11.0037 Processo conexo n.º 

1004769-47.2017.8.11.0037 Reclamante: Carina Fabiana de Aguiar 

Reclamada: UNIC Educacional LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da 

Conexão A parte Requerente ingressou com duas demandas em face da 

parte Requerida, tendo estas sido autuadas com os números 

1004769-47.2017.8.11.0037 e 1000453-54.2018.8.11.0037, referente a 

duas negativações ocorridas. Ambas as negativações possuem o mesmo 

valor no importe de R$ 9.362,52 (nove mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta e dois centavos), e a mesma data de vencimento, 

diferenciando apenas a data de inclusão e o número de contrato de 

inserção nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, por se tratar de duas 

negativações decorrentes da mesma relação contratual, passo ao 

julgamento em conjunto das duas ações, em virtude de sua conexão. 

Mérito. Aduz a parte Requerente que teve o seu nome indevidamente 

negativado por um débito no valor de R$ 9.362,52 (nove mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), o qual alega ser 

indevido, uma vez que cursou a sua faculdade junto a parte requerida 

integralmente por meio de Financiamento Estudantil – FIES, inexistindo 

qualquer débito em aberto junto a parte Requerida. Assim, requer que seja 

declarado inexistente o débito e que a parte Requerida seja condenada ao 

pagamento de danos morais. A parte requerida contesta a demanda 

alegando que a cobrança é decorrente da não concretização do 

aditamento do FIES de 2016/2. Aduz que não houve o aditamento do FIES 

pela parte Requerida, tendo este sido cancelado pela instituição financeira 

conforme tela do sistema acostada no ID 12047907, do processo n.º 

1004769-47.2017.8.11.0037, com a observação de: “cancelado por 

decurso de prazo do banco”. Afirma que por este motivo inexiste ato ilícito, 

bem como dever de indenizar. Por fim requer a condenação da parte 

Requerente, ao pagamento do débito em aberto no valor de R$ 9.362,52 

(nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), 

à título de pedido contraposto. A parte Requerente apresentou 

impugnação a contestação afirmando que o semestre 2016/2 se encontra 

devidamente quitado, conforme se verifica do extrato financeiro acostado 

na inicial de ID 10177170, do processo n.º 1004769-47.2017.8.11.0037. 

Rebate a contestação afirmando que o lançamento que gerou a 

negativação é referente ao segundo semestre de 2017, data esta que não 

estava mais cursando a faculdade. Em 01.01.2018 a parte Requerida 

voltou a inserir a parte Requerente nos órgãos de proteção ao crédito por 

este mesmo débito, motivo pelo qual a parte Requerente ingressou com 

nova demanda, em 24.01.2018, autuada com o número 

1000453-54.2018.8.11.0037. A defesa da parte Requerida retratou os 

mesmos fatos alegados na ação n.º 1004769-47.2017.8.11.0037, bem 

como a impugnação versou sobre os mesmos fatos. Em análise dos 

documentos dos autos constato que a parte Requerente trouxe nas duas 

iniciais o contrato inicial do FIES ID’s, 10177358, 10177371, 10177393, 

10177418 e 10177351 do processo n.º 1004769-47.2017.8.11.0037 e 

11470664, 11470868, 11470778, 11470797, 11470792 e 11470674 do 

processo n.º 1000453-54.2018.8.11.0037. Denoto que em nenhuma das 

demandas há a apresentação dos aditamentos do FIES contratados pela 

parte Requerente. É sabido que o contrato inicial do FIES nada mais é que 

a disponibilização do montante para a realização do curso, sendo que a 

liberação deste crédito, é repassado a universidade para pagamento da 

semestralidade, apenas com a assinatura do Aditamento feito pelo 

acadêmico a cada início de semestre. A parte Requerida trouxe em suas 

defesas que a parte Requerente efetivou corretamente os Aditamentos de 

seu contrato do FIES nos semestres de 2012/2 a 2016/1, bem como que o 

Aditamento referente ao semestre de 2016/2 não foi concretizado por ter 

sido cancelado em decorrência de decurso do prazo do banco, conforme 

ID 12047907 do processo n.º 1004769-47.2017.8.11.0037 e ID 13708229 

do processo n.º 1000453-54.2018.8.11.0037. Notório o fato, também, que 

é obrigação do Acadêmico, comparecer junto a instituição financeira que 

detém o contrato de financiamento estudantil, semestralmente, para 

efetivar a assinatura do contrato de Aditamento, para que este montante 

seja pago à universidade. No contexto dos autos, verifico que a parte 

Requerente deixou de apresentar o Aditamento devidamente assinado 

junto a instituição financeira no semestre de 2016/2. Assim, resta evidente 

que o valor do segundo semestre de 2016 não foi devidamente aditado. 

Desta feita não há irregularidade pela parte Requerida decorrente da 

cobrança do débito no valor de R$ 9.362,52 (nove mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Destaco também que 

embora a parte Requerente alegue que o Extrato Financeiro trazido na 

inicial conste que o segundo semestre de 2016 se encontra devidamente 

quitado com a informação de “bolsa 100%”, e que o lançamento do débito 

se deu apenas no segundo semestre de 2017, não há a efetiva 

comprovação nos autos de que foi realizado o Aditamento 2016/2 junto à 

Instituição Financeira. Ressalto que a comprovação de que concretizou o 

Aditamento de 2016/2 deveria ter sido efetivada pela parte Requerente, 

sendo este um documento simples de se obter por esta, bastando que 

fosse efetivada a solicitação de uma cópia junto a instituição financeira. 

Assim, como a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe 

competia, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. A parte Requerida apresentou pedido contraposto 

requerendo a condenação da parte Requerente a pagar o valor das 

mensalidades em aberto. Em análise aos autos é possível constatar que 

não houve o pagamento destas. Assim, tem-se por devido o valor 

apontado pela parte requerida no pedido contraposto no montante de R$ 

9.362,52 (nove mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), restando deferido o pedido em questão. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, revogo as 

antecipações de tutela concedidas, bem como JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Diante da fundamentação, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, e condeno a parte requerente 

ao pagamento do valor de R$ 9.362,52 (nove mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo 

índice INPC/IBGE desde os vencimentos e acrescido de juros moratórios 

de 1% a.m. desde a data da contestação/pedido contraposto. Faculto o 

cumprimento de sentença em qualquer uma das ações conexas, para que 

não haja duplicidade. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei 

(art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE 

ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 
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h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001074-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001074-80.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:VALDECI 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 17/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON ANTONIO GOMES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001075-65.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELSON ANTONIO 

GOMES CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 17/06/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-50.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN FABIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001076-50.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:KAREN FABIANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 22/06/2020 Hora: 08:00 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADECLECIR DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001077-35.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ADECLECIR DOS 

SANTOS FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 22/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-05.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIR DO ROSARIO PEREIRA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001079-05.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:EVANIR DO 

ROSARIO PEREIRA NERES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 22/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-87.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001080-87.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:VALDECI GOMES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 22/06/2020 Hora: 08:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005284-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REDE FARMA DROGARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FELIPE BERNARDO BRANCO KAMAYURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005284-14.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: REDE FARMA DROGARIA LTDA 

- EPP EXECUTADO: FELIPE BERNARDO BRANCO KAMAYURA Vistos, 

Defiro o pedido de Id 28993625. Intime-se a parte devedora para cumprir a 

sentença, ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de expedição de 

mandado de penhora e avaliação (NCPC, 523 e § 1º). Decorrido o prazo 

sem o pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a 

presente decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados 

constantes da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste-MT, 

28 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000992-49.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000992-49.2020.8.11.0037. REQUERENTE: DANIELLE CRISTINA DOS 

SANTOS MIRANDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de danos 

materiais e morais com tutela antecipada de urgência pleiteada por 

DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA em face BANCO BRADESCO 

S.A., todos qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão 

antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que a requerida exclua 

imediatamente a restrição ao crédito no valor de R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais), encaminhado no dia 01/01/2018. Dos Fatos. Alega, em 

síntese, que a requente tentou usar o crédito e foi surpreendida com a 

informação da existência da negativação de seu nome junto ao Serasa. 

Sustenta que realizou uma consulta junto ao SPC/SERASA e constatou 

realmente a referida negativação devido a uma suposta dívida oriunda do 

contrato de n° 018397161000026 pela empresa requerida. Argumenta a 

autora que não possui a referida dívida e que, portanto, é supostamente 

equivocada. Vieram os seguintes documentos: Documentos de 

Identificação (id. n°29574547) e Documento de Comprovação – Extrato 

Serasa (id. n°29574550). É a síntese do necessário. É o relato. Decido. 

Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não da restrição ao crédito 

no valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) em nome da 

Requerente. Sabe-se que a restrição do crédito repercute negativamente 

na vida da pessoa, comprometendo-se a atividade comercial e o consumo 

em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Nestes termos, 

ao menos em juízo de cognição sumária, há a probabilidade do direito à 

inexistência dos débitos cobrados, que será melhor analisado após 

respeitada os princípios do contraditório e ampla defesa. Considerando 

que a parte requerente não possui outras negativações, salvo o débito 

discutido nestes autos, deve ser presumida a plausibilidade do direito 

invocado, uma vez que a exclusão da negativação não traz prejuízo para 

a requerida. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que deve ser 

adotada ao caso em concreto. Não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade da medida, já que a cobrança pode eventualmente ser 

feita a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se 

destacar que já entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não 

pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela 

antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 

144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata retirada do 

nome da parte requerente DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS MIRANDA, 

inscrita no CPF n. 018.397.161-26, referente ao contrato 

n°018397161000026, no valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), 

encaminhado no dia 01/01/2018, dos órgãos de proteção ao crédito, 

devendo ser providenciada a exclusão da negativação pela Secretaria 

Judiciária através do sistema SerasaJud. Designe-se audiência de 

Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de 

cinco dias (05), será contado a partir do vencimento do prazo para 

contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Intime-se o requerente para emendar a inicial no prazo de 15(quinze) dias, 

à luz do artigo 321, do Código de Processo Civil, para apresentar 

procuração. Primavera do Leste-MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003153-66.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003153-66.2019.8.11.0037 Reclamante: Bruno César 

Figueiredo Mamus Reclamada: Lojas Avenidas S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que há mais de um ano 

recebe ligações da parte Requerida, pelo menos uma vez ao dia 

efetivando cobrança em nome de terceiros. Afirma que já solicitou por 

diversas vezes que seja excluído o seu nome dos cadastros, uma vez 

que desconhece a pessoa cobrada, contudo não logrou êxito. Assim 

requer indenização por danos morais. A parte requerida contesta a parte 

Requerente alegando que realmente a parte Requerente não possui 

nenhum negócio com a empresa e que o telefone deve ter sido passado 

pelo cliente que está em débito, no ato da abertura do cadastro. Afirma 

que o número da parte Requerente não consta na lista da empresa de 

cobrança, bem como que inseriu este na blacklist, a fim de que este não 

seja mais cobrado. Assim, assegura que inexiste qualquer ato ilícito 

praticado. Por fim requer a improcedência dos pedidos. A parte 

Requerente apresentou impugnação a contestação rebatendo a 

contestação e reiterando o pedido de danos morais. No contexto dos 

autos, verifico que a parte Requerente trouxe diversas ligações gravadas, 

conforme áudios anexados na inicial, onde comprova que a parte 

Requerente vem sofrendo diversos dissabores devido a cobrança 

excessiva sofrida. Como é possível se constatar dos áudios a parte 

Requerente em todos os áudios informa que não é o responsável pelo 

débito cobrado e que desconhece a pessoa cobrada, solicitando sempre 

que excluam o seu nome do cadastro da empresa, para que as cobranças 

sejam interrompidas. Mesmo com as diversas cobranças a parte 

Requerida manteve as insistentes cobranças, ligando diariamente para a 

parte Requerente, cobrando um débito que não é de sua responsabilidade. 

Ademais, a não solução do fato administrativamente, quando intentado 

pelo consumidor, para a exclusão de seu número de telefone do cadastro 

de cobrança de terceira pessoa, caracteriza evidente falha na prestação 

de serviço. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 
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de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção 

passar a ser favorável a ela. O que se constata compulsando os 

documentos dos autos é que resta razão a parte Reclamante. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente procurou 

solucionar o feito administrativamente, contudo não logrou êxito. A prova 

do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do e. Tribunal do Estado de Mato 

Grosso do Sul: RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA - COBRANÇA DE DÍVIDADE TERCEIRO - LIGAÇÕES E 

MENSAGENS DE TEXTO EXCESSIVAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

01. A ausência de relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido 

a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele enseja a manutenção do 

capítulo da sentença de acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva. 

02. A cobrança de dívida de terceiro, agravada pela quantidade excessiva 

de ligações e mensagens de texto, configura dano moral in re ipsa. 03. 

Fixação de honorários advocatícios de acordo com o disposto nos incisos 

do § 2º do artigo 85 do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(TJ-MS – APL: 0800392- 52.2018.8.12.0005 MS 0800392- 

52.2018.8.12.0005, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 

30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação:03/02/2019). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, confirmo a antecipação 

de tutela concedida no ID 20751137, bem como JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, para condenar a parte Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação – 19.06.2019. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000540-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONNE RODRIGO STUCH TONELLO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DA SILVA SALES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT10064-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1000540-44.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: DIONNE RODRIGO 

STUCH TONELLO - COMERCIO - ME EXECUTADO: ANA LUCIA DA SILVA 

SALES Vistos etc., Trata-se de cumprimento de sentença em que, 

intimada, a parte devedora não pagou nem indicou bens. A Exequente foi 

intimada para indicar de maneira objetiva bens à penhora conforme ID 

20537506. Todavia, deixou transcorrer silente a referida intimação, não 

cumprindo o determinado no r. despacho. Logo, a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

exequente, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente execução de sentença, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011682-91.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA FERREIRA MORAIS SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 8011682-91.2015.8.11.0037 Promovida: KAMILLA FERREIRA 

MORAIS SILVA Promovente: BANCO BRADESCO Vistos etc., Trata-se da 

ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos 

morais em fase de execução/cumprimento de sentença pleiteado por 

BANCO BRADESCO S.A em face de KAMILLA FERREIRA MORAIS SILVA. 

A Exequente foi intimada para indicar de maneira objetiva bens à penhora 

conforme ID 21113917. Todavia, deixou transcorrer silente a referida 

intimação, não cumprindo o determinado no r. despacho. Logo, a extinção 

do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da 

inércia da parte exequente, demonstrando de forma inequívoca o 

desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro 

extinta a presente execução de sentença, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002770-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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JUNIOR ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1002770-88.2019.8.11.0037 Promovente: JUNIOR ANTONIO 

DE SOUZA Promovido: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A VIA 

VAREJO S/A BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Não se faz necessária 

a realização de audiência instrução, uma vez que cabe ao magistrado 

dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Preliminar Da justiça gratuita No caso dos autos, pretende a parte 

reclamada para que seja negado o pedido de concessão de assistência 

judicial gratuita. Ocorre que, com relação ao pedido de concessão do 

beneficio da justiça gratuita, o art. 54, da Lei n.º 9.099/1995, isenta os 

processos de custas no primeiro grau de jurisdição nos Juizados 

Especiais Cíveis. Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

deverá ser apreciada no exame de eventual recurso inominado. Assim, 

não há em se falar em indeferimento de tal pedido neste grau de jurisdição. 

- Da ilegitimidade Passiva Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva das reclamadas, tendo em vista que se trata de comerciante e 

fabricante, integrantes da cadeia de fornecedores, possuindo legitimidade 

passiva para responder pelo vício do produto. BEM MÓVEL. COMPRA E 

VENDA DE MICROCOMPUTADOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMERCIANTE DO PRODUTO. AFIRMATIVA 

DE QUE A FABRICANTE SE ENCONTRA IDENTIFICADA. IRRELEVÂNCIA. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA QUE DECORRE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO 

LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. O fato de haver identificação da fabricante 

não determina a exclusão da (TJ-SP - APL: 00488869120108260224 SP 

0048886-91.2010.8.26.0224, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

17/12/2013, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/12/2013) As partes são legítimas para figurar no pólo passivo da ação, 

nos termos do art. 18, CDC. O exame da legitimidade deve ser feito à vista 

do que a parte requerente afirmou, independentemente de, no exame do 

mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, 

afirmando o requerente que a requerida causou-lhe danos materiais e 

morais, está ela legitimada para responder aos termos da ação, 

independentemente de, na análise do mérito, ser reconhecida ou não a 

culpa pelo evento danoso relatado na inicial. Rejeito, assim, a preliminar em 

referência. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por JUNIOR ANTONIO DE SOUZA em desfavor de 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A E VIA VAREJO S/A e BUD - 

BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte autora adquiriu um Refrigerador 403 L., Brastemp, BRM47GB – Ative 

110w, no valor de R$ 1 .474,00 (hum mil quatrocentos e setenta e quatro 

reais) na loja da Reclamada (Casas Bahia), sendo que também contratou 

seguro – garantia estendida – por dois anos, totalizando o valor de R$ 

2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais. Alega que no dia 10/12/2018 o 

produto apresentou defeito e que acionou a primeira Requerida através do 

protocolo 1469271, agenda visita técnica, que no dia da visita técnica foi 

informado que assistência entraria em recesso, que quando completou 31 

dias desde a primeira reclamação solicitou o reembolso integral do valor 

R$ 2.499,00 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais), Que 

procurou o PROCON para realizar reclamação porém não obteve acordo, 

pois a seguradora propôs acordo apenas para reembolsar o valor do 

produto constante na nota fiscal, o que não foi aceito. No ID 22434340, a 

Reclamada ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, em sua peça de 

bloqueio sustentou que que não se pode fazer interpretação extensiva 

quanto a garantia do interesse do segurado, pois os limites de eventual 

indenização securitária são fixados na apólice e demonstrados nas 

condições gerais do contrato, que a parte autora anuiu de forma voluntária 

no ato da compra do produto, que o seguro é o seguro é responsável pelo 

reparo, e não para troca. No ID 22466694, a Reclamada WHIRLPOOL S.A 

sustentou que vez que que o produto apresentou vício fora da garantia de 

fábrica e na vigência do contrato de seguro da garantia estendida e 

somente ela foi acionada, a responsabilidade não deve a fabricante. 

Pugna pela ausência de danos e a consequente improcedência dos 

pedidos autoral. O autor anexa em sua inicial: ID 20160957 – Documentos 

pertinentes à reclamação no PROCON, onde a Reclamada oferta a 

devolução do valor pago pelo produto (conforme fls.11) ID 20160956 – 

Nota fiscal do produto, bilhete de seguro de garantia estendida. Pois bem. 

A autora pleiteia por indenização patrimonial e extrapatrimonial, ante o 

descaso e demora das Reclamadas em resolver o seu problema. Ora, 

competia à parte ré apresentar a solução para o problema de forma 

célere, sem causar transtornos e prejuízos à parte reclamante, situação 

não ocorrida nos autos. Pelo contrário, restou provado que o autor 

realizou reclamações em busca de solução administrativa e inclusive fez 

reclamação no PROCON (conforme documentos anexados na petição 

inicial). A cada vez que o reclamante efetua uma ligação ou se direciona 

até determinado local na tentativa de solucionar uma lide 

administrativamente, é necessário que seja dispensado tempo e paciência 

para inúmeras ligações e reclamações que, na maioria das vezes, não 

geram êxito. Assim, se após reclamações para a Reclamada buscando 

soluções administrativamente e não há êxito, esse tempo não pode ser 

desconsiderado, pois ocorreu na prática a chamada Teoria da Perda do 

Tempo Livre, caracterizando prática desleal suficiente para caracterizar o 

abalo moral e consequentemente o dever de indenizar. Especificamente no 

que diz respeito à relevância do tempo como fonte de responsabilidade 

civil, Pablo Stolze inicia o estudo do tema introduzindo um questionamento: 

“É justo que, em nossa atual conjuntura de vida, determinados prestadores 

de serviço ou fornecedores de produtos, imponham-nos um desperdício 

inaceitável do nosso próprio tempo? A perda de um turno ou de um dia 

inteiro de trabalho ou até mesmo a privação do convívio com a nossa 

família não ultrapassaria o limiar do mero percalço ou aborrecimento, 

ingressando na seara do dano indenizável, na perspectiva da função 

social?”. Referido civilista, embora não conclua que toda perda de tempo 

dê causa a responsabilidade civil, enfatiza que, “em situações de 

comprovada gravidade, pensamos que esta tese é perfeitamente possível 

e atende ao aspecto, não apenas compensatório, mas também punitivo ou 

pedagógico da própria responsabilidade civil”. Cita-se no artigo a doutrina 

de Vitor Guglinski, para quem “a ocorrência sucessiva e acintosa de mau 

atendimento ao consumidor, gerando a perda de tempo útil, tem levado a 

jurisprudência a dar seus primeiros passos para solucionar os dissabores 

experimentados por milhares de consumidores, passando a admitir a 

reparação civil pela perda do tempo livre”. Há, pois, necessidade de 

ponderação entre o tempo razoável e aquele tratado no caso concreto, 

como bem se sugere em trecho da lavra de Leonardo Garcia, igualmente 

mencionado no artigo em comento: “Muitas situações do cotidiano nos 

trazem a sensação de perda de tempo: o tempo em que ficamos 'presos' 

no trânsito; o tempo para cancelar a contratação que não mais nos 

interessa; o tempo para cancelar a cobrança indevida do cartão de 

crédito; a espera de atendimento em consultórios médicos etc. A maioria 

dessas situações, desde que não cause outros danos, deve ser tolerada, 
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uma vez que faz parte da vida em sociedade. Ao contrário, a indenização 

pela perda do tempo livre trata de situações intoleráveis, em que há 

desídia e desrespeito aos consumidores, que muitas vezes se veem 

compelidos a sair de sua rotina e perder o tempo livre para soluciona 

problemas causados por atos ilícitos ou condutas abusivas dos 

fornecedores. Tais situações fogem do que usualmente se aceita como 

'normal', em se tratando de espera por parte do consumidor”. Sobre a 

referida teoria, tem decidido nossos tribunais: Direito do consumidor. 

Alegação de aquisição de aparelho de home theater defeituoso. Sentença 

que condenou a ré a restituir o valor pago pelo produto. Autora que, 

durante dez meses, tentou efetuar a troca do aparelho, deixando-o na loja 

para análise e não obtendo qualquer resposta. Tempo despendido pela 

autora tentando solucionar o problema que não pode ser desconsiderado. 

Comprovação das inúmeras ligações efetuadas para a loja da ré. Perda do 

tempo livre. Dano moral configurado, fixada a verba compensatória em R$ 

1.000,00 (mil reais). Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 

100961720078190037 RJ 0010096-17.2007.8.19.0037, Relator: DES. 

ALEXANDRE CAMARA, Data de Julgamento: 18/05/2011, SEGUNDA 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 20/05/2011) “A questão é de 

extrema gravidade e não se pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou 

de condescendência, que sejam os transtornos do cotidiano que nos 

submetam a esse vilipêndio de tempo subtraído de vida, em face de uma 

sociedade tecnológica e massificada, impessoal e disforme, onde nela as 

pessoas possam perder a sua própria individualidade, consideradas que 

se tornem apenas em usuários numerados em bancos informatizados de 

dados”. Des. Jones Figueiredo Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada 

pela 4ª Câmara Cível do TJPE. Essas premissas forçam reconhecer que no 

caso dos autos, há violação que justifica a imposição de condenação pelo 

dano extrapatrimonial. Inequívoca, portanto, a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de: 1) condenar as reclamadas a 

devolver o valor pago pelo bem descrito na inicial, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;2) CONDENAR as 

reclamadas SOLIDARIAMENTE ao pagamento a autora da quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com 

correção monetária a partir desta data e juros a partir da citação, e assim 

o faço nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo civil. Caso o 

referido refrigerador ainda esteja em posse do reclamante, este deverá 

colocá-lo à disposição da reclamada, quando da restituição do valor pago. 

Retifique o polo passivo da demanda fazendo constar Whirlpool S.A, CNPJ 

59.105.999/0001-86. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006759-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE MINGARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1006759-39.2018.8.11.0037 Promovente: BRUNO HENRIQUE 

MINGARELLI Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que 

a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Quanto ao pleito da Reclamada referente designação de 

audiência de instrução e julgamento (conforme contestação – ID 

23897776). Destaco que a demanda em tela prescinde de realização de 

audiência de instrução e julgamento, posto que a lide versa sobre fatos 

que são apurados e provados essencialmente por prova documental, 

inclusive no tocante ao pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a 

provar negativação indevida. Nesse entendimento: Inexiste cerceamento 

de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por 

documentos, não se justificando a designação de audiência? (STJ-3aT, 

Resp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). ?Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia? (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., 

p. 472) Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento 

de pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a 

lide puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo 

o que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo 

com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para 

apreciá-la e dar especial valor às regras de experiência comum ou 

técnica. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$ 223,69 (duzentos e vinte e três reais e 

sessenta e nove centavos), pois alega que não possui débito algum com a 

Reclamada. Contesta a requerida aduzindo que as partes firmaram 

contrato de prestação de serviço, sendo que a autora habilitou linha de 

número 66996739209 e pacote de serviços VIVO CONTROLE ILIMITADO, 

ocasionando a emissão de faturas mensais, todavia, restaram débitos em 

aberto perante a empresa de telefonia. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação: - ID 23898243 - Termo 

de Adesão e contratação de serviços (assinado) e cópia de documento 

pessoal (CNH). - ID 23897780 – Relatório de chamadas originadas e 

recebidas. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I do Código de 

Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a decidir contra o seu 

convencimento. No caso, conquanto a parte autora informe, que não 

possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum documento que 

comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não se 

desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no qual 

é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso a parte autora não 

comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. Ressalto que na 

petição inicial a autora alega desconhecer apenas o DÉBITO. Assim, 

ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na 

peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que 

ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta 

na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 
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restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Não restou configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido 

improcedência do pedido autoral. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, arquive-se, com baixa. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Eviner Valério Juiz de 

Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002452-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002452-08.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RENAN PINTO REQUERIDO: 

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminar - Da competência 

dos Juizados Especiais Deixo de analisar por se confundir com o mérito. 

Mérito A parte requerente RENAN PINTO alega que “na data de 

28/09/2018, o autor adquiriu um celular modelo Moto G6 Play Indigo, 

fabricado pela empresa requerida, comprado através da loja online 

americanas, conforme demonstra a nota fiscal em anexo. Ocorre que, o 

referido smartphone apresentou defeito na câmera fotográfica. O aparelho 

adquirido possui 01 (um) ano de garantia concedida pela empresa ré, a 

contar da data da compra, consoante consta no manual que acompanha o 

celular, em anexo. Com isso, o promovente ciente de seus direitos entrou 

em contato com a Motorola, ora demandada, na data de 06/04/2019, a qual 

realizou todo o atendimento via e-mail, como demonstra a documentação 

em anexo. Foi gerada uma ordem de serviço de nº 

SOBR6150011904100005. Seguindo as instruções repassadas pela 

reclamada, o requerente enviou o celular para assistência técnica da 

Motorola, via correios, na data de 11/04/2019, como demonstra o 

comprovante emitido pela empresa correios. Na data de 29/04/2019, o 

demandante recebeu o seu smartphone pelos correios, contudo, para sua 

infelicidade e inegável decepção, o celular não foi consertado pela 

empresa ré, posto que o aparelho continua com defeito, apresentando a 

seguinte mensagem na tela: “câmera apresenta falhas continuamente”, 

como prova as fotos em anexo. A demandada, juntamente com o celular, 

enviou uma notificação ao autor, que segue em anexo. Nesta, relata-se, 

em síntese, que o reclamante teria perdido a garantia do seu aparelho, 

informando-se a existência de pontos de oxidação na placa principal e 

câmera principal. Entretanto, juntamente com o celular, a empresa 

requerida também enviou um laudo técnico emitido pela assistência técnica 

autorizada da Motorola, que segue em anexo, no qual, para enorme 

surpresa do requerente, consta como causa do dano o seguinte teor: 

“Exposição à contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, 

transpiração anormalmente intensa, vapor ou outro tipo de umidade; areia, 

alimentos, sujeira ou demais substâncias”. Pelo laudo técnico, observa-se 

que, a empresa reclamada com nítida má-fé, inventou uma desculpa 

esfarrapada para tentar se eximir de sua obrigação legal de reparar o 

consumidor, ora autor. Afinal, verifica-se a absoluta incoerência do 

técnico da empresa ré, ao justificar que a causa do dano também poderia 

ser decorrente de alimentos ou areia, um total absurdo”. SIC Já a requerida 

sustenta em defesa que o caso é de oxidação do aparelho, o que afasta a 

garantia. Cabe ao réu que alegar fato impeditivo do direito do autor provar 

o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Em que pese 

as alegações da requerida de que o vício apresentado pelo aparelho ter 

sido ocasionado por oxidação, o que exclui a garantia e ter apresentado 

laudo, ressalta-se que o referido documento foi produzido pela própria 

requerida, ou seja, unilateralmente e impreciso, portanto, sem a menor 

comprovação da oxidação alegada e da causa específica. O laudo, além 

de ser unilateral, é vago, impreciso, ininteligível e por isso não tem 

qualquer credibilidade. Ademais, a parte autora demonstra/comprova na 

inicial diversos casos de reclamações de produtos em que a requerida 

alega oxidação, não sendo crível que os problemas relatados não sejam 

em decorrência de vício oriundo de responsabilidade da empresa 

requerida. A parte requerente, portanto, trouxe aos autos documentos 

comprobatórios das suas alegações. Assim, à míngua de provas em 

sentido contrário, é de se reconhecer o vício do produto, bem como 

reconhecer que, a ré reteve o produto, mas não o consertou dentro do 

prazo de 30 dias. Assim, não tendo sido sanados em definitivo os vícios 

do produto em prazo razoável, pode o consumidor exigir a restituição dos 

valores pagos. Por outro lado, o § 1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que, não sendo sanado no prazo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir a além da restituição imediata da quantia paga, 

eventuais perdas e danos. É oportuno registrar que a empresa que 

comercializa um produto não pode exigir que o consumidor suporte o ônus 

de receber um produto com defeito, que o torne imprestável para o uso ao 

qual se destina. Postula o requerente a indenização pelos danos morais. 

Cuidando-se de vício do produto, não sanado no prazo legal, se configura 

o dano moral. Inclusive o consumidor alega utilizar o produto para prover o 

seu sustento, não tendo a assistência técnica e o fabricante solucionado 

o problema no prazo estabelecido pelo CDC, caracteriza-se o dano moral. 

A demora injustificada em sanar o vício excede os limites dos percalços 

cotidianos e, à toda evidência, gera no consumidor irritação, indignação, 

comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito. O consumidor, ao 

adquirir um bem durável novo tem a expectativas que o mesmo funcionará 

normalmente. Na hipótese vertente, o produto não foi consertado no prazo 

legal, o que tem extensão suficiente para motivar o dano moral. 

Reconhecido o dano moral, resta a quantificação da indenização. O 

procedimento para fixação do quantum indenizatório é norteado pelo 

critério da proporcionalidade, segundo o qual devem ser levadas em 

consideração as circunstâncias em que o fato danoso ocorreu, o grau de 

culpa do causador do dano e a realidade financeira dos litigantes. O valor 

a ser arbitrado por danos morais não deve também ser desmedido que 

leve ao enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo, a ponto do agressor 

não perceber seu desacerto. Na hipótese presente, infere-se que a 

empresa reclamada não agiu com culpa grave. Sabe-se que a reclamada é 

empresa de grande porte. A repercussão do fato danoso na esfera íntima 

do requerente pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. Feitas as ponderações supra, considero adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$4.000,00. Pleiteia ainda a 

parte autora a condenação da requerida a restituição do valor pago na 

quantia de R$804,19. Não tendo a requerida sanado o problema no prazo 

legal e/ou não tendo realizado a troca do produto, devido a restituição da 

quantia de R$804,19 (oitocentos e quatro reais e dezenove centavos). 

Pelo exposto, decido pela procedência dos pedidos, para condenar a 

requerida a: 1) restituir ao requerente a quantia de R$804,19 (oitocentos e 

quatro reais e dezenove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso e acrescidos de juros, contados da citação 

(28/05/2019) e; 2) a pagar ao requerente R$4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC 

a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação (28/05/2019) por se tratar de ilícito contratual. Caso o 

produto descrito na inicial esteja na posse do requerente, esse deverá 

colocá-la à disposição da requerida, assim que receber a restituição dos 

valores. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 121 de 813



ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003762-49.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ALVES PEIXOTO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - GO40428 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1003762-49.2019.8.11.0037 Reclamante: Victor Alves Peixoto 

de Faria Reclamada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do 

Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que, em abril/2019, 

figurou como avalista da empresa “A.M. Imagem” em um contrato de 

financiamento firmado pela mesma junto ao Reclamado, oportunidade em 

que ficou estabelecida uma contraprestação de R$ 3.172,29 pelo período 

de 05 anos. O Autor relatou que, iniciado o cumprimento do contrato, 

foram honradas 02 parcelas dentro do prazo, no entanto, na data de 

27/06/2019, tomou conhecimento de que subsistia em seu nome uma 

dívida de R$ 87,35. O Postulante alegou que, ao contatar o gerente que 

intermediou o negócio, foi informado que o valor era correspondente à 1ª 

parcela do contrato e que possivelmente seria uma cesta de 

relacionamento. O Demandante sustentou que, ciente acerca da 

possibilidade de existirem custos operacionais, promoveu o depósito de 

R$ 89,00 na data de 27/06/2019 para fins de saldar a dívida, no entanto, 

mesmo tendo decorrido mais de 10 dias do pagamento, ainda assim o seu 

nome continua inserido perante os órgãos restritivos. Por entender que os 

fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, o Reclamado sustentou que a negativação do nome do 

Reclamante ocorreu de forma lícita, pois, o valor que ensejou o 

apontamento corresponde à aplicação de juros e multa que, por sua vez, 

decorreram do atraso no pagamento da 1ª parcela da “Cédula de Crédito”. 

O Réu relatou que o financiamento garantido pelo Autor foi firmado em 60 

parcelas, bem como, que o vencimento ocorre todo o dia 24 e ainda, que a 

quitação das mesmas é realizada mediante débito em conta. O Postulado 

destacou que, apesar de a 1ª parcela ter vencido na data de 24/05/2019, 

na referida data a conta não dispunha de saldo para liquidação, o que, por 

sua vez, culminou na aplicação de uma multa contratual (2%) e juros 

decorrentes do atraso. O Reclamado relatou que, apesar de a 1ª parcela 

ter sido abatida na data de 04/06/2019, a mesma não foi liquidada em sua 

totalidade, pois, ainda restaram devidos os juros e a multa. O Postulado 

registrou que, apesar de o Autor ter apresentado um comprovante de 

crédito realizado na data de 27/06/2019, o valor depositado (R$ 89,00) não 

se revelou suficiente para liquidar o saldo remanescente da 1ª prestação. 

O Reclamado ressaltou ainda que somente em 08/07/2019 a primeira 

parcela foi liquidada em sua integralidade, pois, foi na referida data que a 

conta teve saldo suficiente para liquidação total. A instituição Ré defendeu 

não ter praticado nenhum ato ilícito, bem como, que todo o ocorrido 

decorreu por culpa do próprio Reclamante, motivo pelo qual, entende que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em que pesem as considerações apresentadas pelo Reclamado acerca da 

inaplicabilidade do CDC, entendo que as mesmas devem ser refutadas, 

pois, os serviços prestados pelas Cooperativas se equivalem àqueles 

prestados pelas instituições financeiras. Nesse sentido, segue transcrito, 

por analogia, um julgado proferido pelo TJRS: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS. 

REVISÃO DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras, bem como às Cooperativas, as quais se equivalem a 

instituições financeiras ao administrar empréstimos realizados junto a seus 

cooperados. (...). Em se tratando de relação de consumo, é perfeitamente 

viável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70079463873 RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 13/03/2019, 

Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/03/2019).”. (Destaquei). Todavia, convém alvitrar ao Postulante que, 

não obstante se trate de um direito básico inerente a pessoa de todo e 

qualquer consumidor, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC) 

não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da 

obrigação de fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Visando 

corroborar o entendimento acima, segue colacionada, por analogia, uma 

jurisprudência do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais e morais. 

Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação 

não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), tal 

benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom 

senso, não isentando a parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça 

exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a 

demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu 

d i r e i t o .  ( T J - R O  -  A P L :  0 0 0 3 8 1 0 3 0 2 0 1 5 8 2 2 0 0 1 4  R O 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Da exegese do contrato em que o Reclamante figura como “avalista” 

(documento anexo à inicial), extrai-se que o compromisso foi firmado em 

60 parcelas de R$ 3.172,29, bem como, que o adimplemento das mesmas 

deverá ocorrer todo o dia 24 mediante débito em conta. No entanto, 

embora o Reclamante tenha ventilado em sua exordial que, “iniciado o 

cumprimento do contrato, já foram honradas duas parcelas dentro do 

prazo estabelecido contratualmente”, tenho que tais argumentos não 

detêm nenhuma verossimilhança, pois, encontram-se desprovidos de 

suporte documental. Conforme pode ser visualizado na “Ficha Gráfica” 

protocolizada junto à contestação, verifica-se nitidamente que a 1ª 

prestação do negócio firmado entre as partes não foi devidamente quitada 

no prazo originalmente avençado (24/05/2019), o que, por sua vez, 

acarretou a cobrança de uma multa contratual (R$ 63,15) e ainda, juros de 

inadimplência (R$ 23,35). Apesar de a 1ª prestação ter sido amortizada na 

data de 04/06/2019 (segundo consta da Ficha supracitada), o fato é que, 

na ocasião, a mesma não foi liquidada integralmente, pois, ainda 

subsistiam pendentes de pagamento os encargos provenientes do atraso 

alhures mencionado. Embora o Reclamante tenha apresentado na inicial o 

comprovante de uma transferência bancária realizada (27/06/2019) para a 

conta em que os descontos das prestações seriam realizados, ainda 

assim o valor de R$ 89,00 não se revelou suficiente para permitir a integral 

satisfação da 1ª parcela, pois, consoante pode ser observado no extrato 

bancário colacionado ao corpo da impugnação (Id. nº 25314641), mesmo 

com o depósito, o saldo da conta corrente permaneceu negativo (- R$ 

9,35). A meu ver, o extrato supracitado fortaleceu sobremaneira a “Ficha 

Gráfica” apresentada pelo Reclamado, pois, segundo o referido 

documento, a liquidação integral da famigerada parcela nº 01 ocorreu 

apenas na data de 08/07/2019. Com a devida vênia ao entendimento 

sustentado pelo Demandante, ou seja, de que o seu nome permaneceu 

negativado “após” o adimplemento da dívida, tenho plena convicção de 

que tal fato não restou devidamente comprovado, pois, o comprovante de 

restrição anexado à inicial foi obtido antes (Data da consulta: 04/07/2019) 

da liquidação integral da pendência (08/07/2019). Preconiza o artigo 373, I, 

do CPC/2015 que: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; ”. Concatenando o dispositivo legal 

supra ao caso em comento, bem como, não tendo o Reclamante se 

dignado em apresentar um “Histórico de Apontamentos Restritivos” com a 

data exata da baixa da negativação debatida nesta lide (o que poderia 

muito bem ter sido feito em sede de impugnação), entendo que não há a 

menor possibilidade de ser reconhecida qualquer falha na prestação dos 

serviços (artigo 14, § 3º, I, do CDC) ou ainda, como imputar ao Reclamado 

a prática de qualquer ato ilícito, até mesmo porque, a princípio, o 

apontamento creditício refletiu apenas o exercício do direito de cobrança 

da instituição financeira. A fim de corroborar a fundamentação exarada 

neste decisum, segue colacionada uma recente decisão proferida pelo 
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TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DÍVIDA EXISTENTE - 

EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO POR PARTE DA EMPRESA - 

MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS - DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. 

Comprovada a existência do débito, agiu a empresa credora em exercício 

regular de um direito ao proceder à inscrição do nome do devedor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao passo que, não tendo se desincumbido 

o autor do ônus que lhe cabia de comprovar a manutenção do seu nome 

no rol dos maus pagadores, mesmo após a quitação do débito, não 

existem danos morais indenizáveis. (TJ-MG - AC: 10702140179111001 

MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 19/02/2020, 

Data de Publicação: 20/02/2020).”. (Destaquei). Por derradeiro, não tendo 

o Autor se livrado minimamente de seu encargo probatório (artigo 373, I, 

do CPC/2015), tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão refutar integralmente a pretensão indenizatória inaugural. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. 

Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 21452361. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Primavera do Leste - MT, 26 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de 

Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007898-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDY REMY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1007898-26.2018.8.11.0037 Reclamante: Ricardy Remy 

Reclamadas: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (1ª 

Reclamada); Jabiru’s Viagens e Turismo Ltda. – ME (2ª Reclamada) e 

Tuiutur Viagens e Turismo Ltda. – EPP (3ª Reclamada) SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Da necessária exclusão do polo passivo da Tuiutur Viagens e 

Turismo Ltda. ME e Jabirus Viagens e Turismo Ltda.: Preliminarmente, a 1ª 

Reclamada esclareceu que a relação de prestação de serviços de turismo 

cinge-se apenas à “CVC”, servindo as demais empresas apenas como 

meras representantes no ato da assinatura do contrato. Com amparo nos 

referidos argumentos, a 1ª Ré pugnou pelo reconhecimento da 

ilegitimidade passiva das empresas “Tuiutur” e “Jabirus” e, 

conseguintemente, no tocante às mesmas, para que o processo fosse 

extinto sem a resolução do mérito. Com a devida vênia às considerações 

supracitadas, tenho que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo, 

pois, consoante pode ser facilmente visualizado no instrumento (“Contrato 

de Intermediação de Serviços de Turismo”) anexo à exordial, todas as 

Reclamadas ostentam igualmente a condição de “CONTRATADAS” e, 

portanto, detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante 

esclareceu na petição inicial que, na data de 28/02/2018, adquiriu junto à 

Reclamada uma passagem aérea para sua cidade nativa (Port Au Prince), 

cujo embarque estava previsto para 10/06/2018, mediante o pagamento de 

R$ 4.522,00 pelas passagens e ainda, R$ 15,37 a título de seguro. O Autor 

relatou que, por motivos pessoais, não poderia mais fazer a viagem, razão 

pela qual, na data de 21/05/2018, diligenciou até a Reclamada para 

rescindir o contrato, ciente de que teria de arcar com 10% de multa. O 

Postulante alegou que, após o decurso de um mês, recebeu uma 

mensagem da 1ª Reclamada (CVC) informando que seria aplicada uma 

multa de 100% da passagem, bem como, 35% sobre o valor do seguro, 

motivo pelo qual lhe seriam restituídas apenas as importâncias de R$ 

297,93 (taxa de embarque) e R$ 9,99 (seguro). O Demandante relatou 

que, apesar de ter tentado resolver a questão por intermédio do PROCON, 

não obteve êxito. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, as Reclamadas sustentaram que, de forma diversa das 

considerações iniciais, o Reclamante foi informado que os bilhetes 

adquiridos eram promocionais e que a tarifa não era reembolsável, de 

modo que não faz jus ao recebimento de qualquer valor. As Rés 

defenderam que não incorreram na prática de nenhum ato ilícito, bem 

como, que foi o próprio Autor quem deu causa a não restituição dos 

valores da viagem cancelada. Além disso, as Reclamadas destacaram que 

subsiste no contrato firmado entre as partes apenas uma cláusula que 

versa sobre a incidência de multa em caso de rescisão contratual, bem 

como, que não há possibilidade de a mesma ser considerada abusiva 

(pois, não excede 20% do valor originalmente pago) e ainda, que a mesma 

não se confunde com a taxa de serviço cobrada pela agência (15%). Por 

derradeiro, as Reclamadas sustentaram que inexistem danos materiais ou 

morais a serem indenizados, razão pela qual, pugnaram pela 

improcedência da lide. Inicialmente, convém esclarecer à Postulante que, 

não obstante se trate de um direito básico inerente a pessoa do 

consumidor, a inversão do ônus da prova não pode ser interpretada de 

forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de fornecer a este juízo 

provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido 

(artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, 

uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação cível. Danos materiais 

e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão do ônus da prova. 

Aplicação não automática. Recurso desprovido. A benesse prevista no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da 

prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser utilizado com 

ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de trazer, 

conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha condições de 

produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de existência do 

fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 00038103020158220014 RO 

0003810-30.2015.822.0014, Data de Julgamento: 12/04/2019).”. 

(Destaquei). Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Não obstante a flagrante irresignação do Reclamante no tocante aos 

valores que lhe foram reembolsados (haja vista que houve uma 

expressiva dedução dos valores originalmente pagos pela intermediação 

do serviço de transporte aéreo), entendo que a mesma não detém nenhum 

fundamento. Consoante pode ser facilmente visualizado no instrumento 

contratual outrora firmado entre as partes, o Reclamante detinha prévio 

conhecimento de que a tarifa correspondente ao transporte aéreo (ou 

seja, o serviço intermediado pelas Reclamadas) não seria reembolsável. 

Segue abaixo transcrita a cláusula nº 05 inserta no “Contrato de 

Intermediação de Serviços de Turismo”: “5. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

ESPECÍFICAS DA TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL: Dado o seu caráter 

promocional, ESSA TARIFA NÃO ESTÁ SUJEITA A NENHUM TIPO DE 

REEMBOLSO. Conforme estabelecido pelo fornecedor, a tarifa não 

reembolsável é aplicável às reservas de quaisquer serviços turísticos que 

NÃO POSSAM ser alteradas em nenhuma circunstância no tocante a 

qualquer um de seus dados, por exemplo, itinerários, tipos de 

acomodação, regime de alimentação, datas, redução/extensão de estadia, 

passageiros, bem como na hipótese de Rescisão ou Não Comparecimento. 

O CONTRATANTE declara que tais características foram explicadas 

pela(s) CONTRATADAS(S) e está ciente de tais condições, conforme 

identificado no quadro da cláusula 2.1.”. (Destaquei). Embora o 

Reclamante tenha ventilado que não foi adequadamente informado dos 

riscos da compra de um bilhete promocional, tenho que tais argumentos 

não possuem verossimilhança. Ainda que se trate de um estrangeiro, 

tenho plena convicção de que, caso o Autor não tivesse sido devidamente 
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auxiliado por um intérprete (tanto é que chegou a cogitar na inicial que, 

caso fosse designada uma “audiência de justificação”, fosse autorizada a 

presença do Sr. Osny Normile), certamente não teria se submetido à 

formalização do negócio jurídico noticiado nos autos. Outrossim, consigno 

que a informação pertinente à impossibilidade de reembolso das tarifas 

não só se encontra destacada no contrato, como também, é de fácil 

compreensão, não havendo de ser cogitada qualquer abusividade ou 

ainda, como ser imputada a prática de qualquer ato ilícito por qualquer uma 

das Rés. Reza o artigo 14, § 3º, II do CDC que: “Art. 14. (...) § 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, 

considerando que o próprio Reclamante optou pela rescisão do 

instrumento contratual e ainda, principalmente, o fato de subsistir uma 

disposição expressa acerca de que a tarifa (transporte aéreo) não era 

reembolsável, reitero que não há como ser reconhecida qualquer falha 

atribuível às Reclamadas, pois, com a devida vênia, toda a situação 

narrada nos autos decorreu da inobservância das disposições contratuais 

por parte do próprio consumidor. Visando fortalecer toda a sucinta 

fundamentação supra, segue colacionado um julgado proveniente do 

TJRS: “RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES. CANCELAMENTO UNILATERAL DA 

PASSAGEM POR PARTE DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE BILHETE NA 

TARIFA PROMOCIONAL. PARTE AUTORA QUE OPTOU POR TER MENOS 

BENEFÍCIOS. CATEGORIA QUE NÃO CONTEMPLA REEMBOLSO. (...). 

AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008521619 RS, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 30/04/2019, Primeira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

06/05/2019).”. (Destaquei). Ademais, consigno que não há como ser 

reconhecida qualquer abusividade nos valores retidos pelas Rés a título 

de multa e taxa de serviços. Primeiramente, no que se refere à multa 

contratual, de suma importância registrar que a mesma é devida, pois, não 

bastasse a sua expressa previsão no instrumento, o único responsável 

pelo cancelamento do contrato foi o próprio Demandante e ainda, o 

percentual de 10% (fixado em razão da solicitação de rescisão ter 

ocorrido há mais de 08 dias da viagem) não se reveste de qualquer 

abusividade. Já no que diz respeito à cobrança do percentual a título de 

taxa de serviços (o qual, segundo consta do contrato firmado entre as 

partes, é representado por 15%), entendo que o mesmo não se confunde 

com a multa, bem como, se revela totalmente devido, pois, não subsistem 

dúvidas de que o serviço de intermediação para o qual as Reclamadas 

foram contratadas foi efetivamente prestado. Portanto, considerando que, 

ao firmar o contrato com as agências de turismo (acerca da intermediação 

do serviço de transporte aéreo), o Reclamante detinha pleno 

conhecimento de que estava adquirindo passagens cujas tarifas não eram 

reembolsáveis, tenho convicção de que as Rés não incorreram na prática 

de qualquer ato ilícito. Por corolário lógico, em não se fazendo 

concomitantemente presentes os requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil, bem como, não tendo o Autor sido submetido a 

qualquer cobrança indevida, tenho que não há de se falar na existência de 

danos morais indenizáveis, tampouco na possibilidade de repetição do 

indébito. Ainda que o Autor tenha ventilado a tese correspondente à 

configuração de dano moral por “desvio produtivo”, entendo que a mesma 

deve ser igualmente repelida, pois, toda a discussão travada nos autos, 

reitero, decorreu de sua desatenção no que concerne às disposições 

previstas contratualmente. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz 

(a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010464-28.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. R. MARTINS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 8010464-28.2015.8.11.0037 Promovente: EGIDIO ZANATTA 

- EPP Promovido: J. N. R. MARTINS - ME Vistos etc., A parte autora foi 

intimada para manifestar acerca de documentos juntados aos autos, 

conforme despacho ID 19039480, deixando transcorrer silente a referida 

intimação. Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida 

que se impõe, em razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de 

forma inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente reclamação, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001373-91.2019.8.11.0037 Promovente: FRANKLIN TIAGO 

ROHR & CIA LTDA - EPP Promovido: AMANDA RIBEIRO DA SILVA Vistos 

etc., A Reclamada não foi devidamente citada para responder a esta 

demanda, sendo a parte autora intimada (ID 21202691) a se manifestar 

acerca do AR devolvido (conforme 21202239). A parte reclamante deixou 

transcorrer silente a referida intimação, não indicando o atual endereço do 

reclamado, consoante se infere. Logo, a extinção do feito, sem resolução 

do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006197-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MORGANNA CONCEICAO MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

sansung eletronica da amazonia ltda (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Processo Nº: 1006197-30.2018.8.11.0037 Promovente: THAIS 

MORGANNA CONCEICAO MENDONCA Promovido: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA 

LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por THAIS MORGANNA 

CONCEIÇÃO em face de ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, em síntese alega 

que adquiriu junto a 1 requerida um aparelho celular, da marca modelo 

Samsung da 2º Requerida, a saber; j730gzdc m150 j7 pro, de cor dourado, 

serial n. 358778081279555, pelo valor de R$ 1.499,00 (um mil, 

quatrocentos e noventa e nove reais), que após 60 dias da aquisição o 

produto apresentou vícios de qualidade sendo que a tela ficou com a 

metade de cor escura dificultando o uso do aparelho, que procurou a loja 

e que enviou o aparelho para a autorizada da 2 Reclamada e o aparelho 

foi extraviado, que se dirigiu ao Procon, porem não obteve êxito. No ID 

22903060, a Reclamada SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA 

apresentou contestação e sustentou que prestou o devido atendimento ao 

consumidor sendo que quando solicitada enviou código de postagem ao 

autor, onde o aparelho foi recepcionado em autorizada credenciada e 

analisado, na oportunidade o aparelho não fora reparado devido a ter sido 

constatado danos físicos em sua estrutura, sendo o produto devolvido. 

Que o aparelho foi extraviado no transcurso até a residência da autora, 

que ressarciu o valor do produto. Ao final pleiteia pela ausência de danos 

e a consequente improcedência dos pedidos autoral. No ID 23156228, a 

Reclamada ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, 

apresentou contestação aduzindo que o valor já foi restituído, que em 

momento algum ficou demonstrado que a Contestante agiu com negligência 

ou imprudência. Pugna pela ausência de danos morais. Em que pese às 

alegações das partes reclamadas, estas não comprovaram que o produto 

encontrava-se em perfeitas condições de uso, ou que tenha solucionado 

o defeito do produto. Aliás a autora enviou o aparelho até a assistência 

técnica, sendo que o produto não retornou, sendo que assume a 

Reclamada o risco do negócio, sendo responsável pelo extravio do 

telefone celular. Analisando detidamente os autos, verifico a inexistência 

de dúvidas quanto ao defeito apresentado no produto, o autor demonstrou 

que por várias vezes tentou resolver o problema de maneira 

administrativa, inclusive no PROCON (conforme ID 15268791). O autor 

relata que após 60 (sessenta) dias de uso produto já apresentava 

defeitos que impossibilitava a perfeita utilização, sendo que as 

Reclamadas não se dignaram a resolver a questão, gerando assim a 

impossibilidade de utilizá-lo, bem como, os transtornos causados à autora 

em decorrência dessa aquisição. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, o § 1º do 

artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, não sendo 

sanado no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir a além da 

restituição imediata da quantia paga, eventuais perdas e danos. Postula a 

reclamante indenização pelos danos morais. Cuidando-se de vício do 

produto, sanado no prazo legal, não se configura o dano moral. Todavia, 

quando o consumidor é obrigado a procurar várias vezes assistência 

técnica e a fabricante, sem que o problema seja resolvido no prazo 

estabelecido pelo CDC, caracteriza-se o dano moral. A demora 

injustificada em sanar o vício excede os limites dos percalços cotidianos e, 

à toda evidência, geram no consumidor irritação, indignação, 

comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito. O consumidor, ao 

adquirir um bem durável novo tem a expectativas que o mesmo funcionará 

normalmente. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. A 

Reclamada comprovou nos autos que o valor referente a aparelho foi 

restituído à autora conforme ID 22903058). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte dos pedidos, para: 1) CONDENAR as Reclamadas 

solidariamente, a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, 

e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). À secretaria retifique o polo passivo fazendo constar 

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da 

Silva Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIDE GALVAO DA SILVA BARAUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR OAB - MG0136087A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001325-69.2018.8.11.0037 Promovente: SIRLEIDE GALVAO 

DA SILVA BARAUNA Promovido: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento, 

mormente após o depoimento da testemunha em audiência de instrução (ID 

22215130). Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Mérito Em breve síntese alega a 

parte autora que adquiriu passagem da Reclamada para viajar no dia 02 de 

março as 18h10min até a cidade de Goiânia-GO, tendo reservado a 

poltrona de nº 13, que no dia da viagem embarcou no ônibus 7819, e a sua 

poltrona (n 13) estava com o encosto quebrado não possuindo condições 

mínimas de ser utilizada, que informou o ocorrido ao funcionário da 

empresa onde o mesmo afirmou que poderia escolher outra poltrona, 

momento em que se sentou ao lado da testemunha Sra. Valcir, que na 

cidade de Iporá, um terceiro embarcou no referido ônibus, sendo que teve 
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que sair da poltrona em que estava. Alega que novamente foi conversar 

com funcionários da empresa, e que a única solução foi desembarcar do 

ônibus em que estava e continuar a viagem em outro veiculo da Viação 

Verde e depois de inúmeros transtornos conseguiu se acalmar apenas ao 

desembarcar na cidade de Goiânia – GO. Ao final pleiteia por danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No ID 14134099, a 

Reclamada em sua peça de bloqueio sustentou que os fatos alegados pela 

autora não foram comprovados, que ônibus utilizado de prefixo 7810, 

apresentou-se para embarque em Cuiabá/MT exatamente às 14h51min 

(13h51min horário local, diferença de fuso horário) e efetuou embarque e 

desembarque de passageiros para dar início à viagem com destino a 

Goiânia/GO, que o serviço foi cumprido na íntegra e sem qualquer mácula 

cabendo à parte autora comprovar detidamente os fatos alegados, que o 

assento de nº 13 estava em perfeitas condições. Ao final, pugna pela 

inexistência de ato ilícito e ausência de danos morais. Em sede de 

audiência de instrução e julgamento (ID 22215552), foi ouvida a 

testemunha da parte autora Sra. Valci, que mencionou o seguinte: Que a 

autora sentou do seu lado até Iporá, que viu a poltrona que a autora tinha 

comprado, que o encosto não firmava (conforme áudio ID 22215557 - 

duração 01min30), que Iporá a autora desceu e a testemunha seguiu 

viagem, que o motorista disse a autora ir em outro onibus (conforme ID 

22215561 – duração 00:42 ). Destaco que a empresa Reclamada não 

apresentou nenhuma testemunha na referida audiência de Instrução e 

Julgamento. Gize-se, desde logo, que a relação estabelecida entre as 

partes é de consumo, porque de um lado existe uma empresa de 

transporte rodoviário que presta serviço e de outro uma pessoa física que 

os utiliza como destinatária final (arts. 2º e 3º, do CDC). Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. No caso tenho que a autora comprovou a 

ocorrência dos fatos alegados, ante a oitiva da testemunha acima 

mencionada. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 

do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. É clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). A jurisprudência é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Houve falha na 

prestação de serviço vez que devidamente pactuado a relação jurídica 

entre as partes, a Ré deveria cumprir na integralidade o convencionado, e 

não “trocar” a autora de veiculo para continuar sua viagem, vez que a o 

bilhete foi adquirido com a empresa Reclamada com a intenção de ter o 

seu destino final na cidade de Goiânia/GO. Além do mais, a poltrona 

adquirida quando na aquisição do bilhete deveria pois estar em perfeitas 

condições de uso. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte dos pedidos para: 1) condenar a 

requerida, a pagar a requerente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

citação. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no 

sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, com a 

concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de alvará 

judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se em caso 

de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula 

conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. Às providências. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza 

Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-24.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIANE ISABEL MINUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - SP0109493A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010268-24.2016.8.11.0037. REQUERENTE: GABRIANE ISABEL MINUZZI 

REQUERIDO: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO 

LTDA., COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE Vistos, Trata-se de Ação 

de Rescisão Contratual C/C Indenização Por Perdas e Danos pleiteado por 

GABRIANE ISABEL MINUZZI em face de RCI BRASIL - PRESTACAO DE 

SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA e COMPANHIA THERMAS DO RIO 

QUENTE, em que esta alega, em preliminar de contestação, a ausência de 

citação e de intimação para Audiência de Conciliação, sendo intimada 

apenas da sentença prolatada (ID. n°11789830). Tendo em vista a certidão 

de ID. n° 20337137, observo que não foi detectada a distribuição da Carta 

Precatória (ID. n°4563086) no Juízo Deprecado, restando prejudicados os 

atos de comunicação à Requerida COMPANHIA THERMAS DO RIO 

QUENTE. Assim, considerando que não houve a citação/intimação da parte 

requerida de nenhum dos atos processuais até a sentença, TORNO NULA 

A SENTENÇA DE ID n° 11789830 em relação à ré COMPANHIA THERMAS 

DO RIO QUENTE, permanecendo INALTERADAS as disposições referentes 

à parte reclamada RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE 

INTERCAMBIO LTDA. Designe-se nova Audiência de Tentativa de 
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Conciliação COM PRIORIDADE, citando apenas a COMPANHIA THERMAS 

DO RIO QUENTE como parte ré, ocasião em que esta poderá contestar a 

presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de 

advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser 

ofertada até cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

consignado no mandado que não havendo contestação também será 

decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada 

de documentos e sejam arguidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Cite-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000892-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE CORTONESI FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN MORAES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000892-02.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSE CORTONESI FERREIRA 

EXECUTADO: RENAN MORAES SILVA Vistos, Trata-se da ação de 

execução de título extrajudicial pleiteada por ROSE CORTONESI FERREIRA 

em face de RENAN MORAES SILVA. Conforme se verifica dos autos, a 

parte exequente foi intimada para indicar bens à penhora e, como 

resposta, requer a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, inciso III, 

§1º, do Código de Processo Civil. É breve relato. Decido. Inicialmente, 

descabe a suspensão do feito no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, 

porquanto, vai de encontro aos princípios da celeridade e da economia 

processual, que informam o Sistema da Lei n°9.099/95. Nos termos do §4º, 

artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os 

documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências para 

localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas se êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo. A 

ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado 

Especial o exequente não arcar com custas e despesas processuais, 

nada impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se 

tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos termos do 

artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução. Intime-se a exequente para 

indicar os dados bancários para expedição do alvará, no prazo de 

05(cinco) dias. Após, expeça-se alvará em favor da parte exequente no 

valor de R$524,83(quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três 

centavos), com as correções. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54 e 55, da Lei n°9.099/95. Ultimadas as providências 

e transitada esta em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com 

baixa. Primavera do Leste/MT, 27 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010589-93.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS WILSON RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010589-93.2015.8.11.0037. REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: DOUGLAS WILSON RAMOS Vistos, Trata-se da ação de 

cobrança pleiteada por BRESSAN & CIA LTDA – ME em face de DOUGLAS 

WILSON RAMOS. Pretende a parte exequente que este juízo promova 

buscas de endereço da parte requerida através dos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça. É breve relato. Decido. Inicialmente, a 

expedição de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou 

ainda consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, 

BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a finalidade de encontrar o endereço 

da parte demandada, fere a principiologia do procedimento da Lei n° 

9.099/95 (informalidade, celeridade, economia processual e outros). 

Ademais, é ônus processual da parte a realização de diligências 

precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte reclamada 

quando do ajuizamento da ação. Diante do exposto, INDEFIRO a consulta 

de endereço. Dando segmento, ressalto que as ações perante o Juizado 

Especial não se admite a citação por edital, conforme art. 18, § 2º, da Lei 

9.099/95. Por sua vez, detecto que o processo tramita há cinco anos sem 

ser validamente constituído. A parte reclamante apresenta, 

reiteradamente, novos supostos endereços do réu, cujas diligências de 

citação e, por consequência, audiências de conciliação, acabam restando 

frustradas. Nestes termos, revela-se inócuo o prosseguimento da ação, 

que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a 

movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, faltam pressupostos 

de desenvolvimento válido e regular do feito. Posto isso, julgo extinto o 

feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, 

inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente 

os autos, com baixa. Isento de custas. Primavera do Leste/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004986-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE MARTINS DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACINTO CACERES OAB - MT25063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004986-22.2019.8.11.0037. INTERESSADO: LEILIANE MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: MARIA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Passo ao exame do MÉRITO. 

Declaro a revelia da requerida, que mesmo intimada não compareceu aos 

autos (conforme ID 24378975). Trata-se de ação Monitória , em que a 

Requerente alega que recebeu 03 (três) cheques no valor de R$ 3.650,00 

(três mil seiscentos e cinquenta reais ) cada, emitidos nas datas 

22/02/2018 , 22/03/2018 , 22/04/2018, que por diversas vezes procurou a 

Reclamada para solucionar a questão e receber os valores, porem não 

obteve êxito. Que o valor atualizado perfaz a quantia total de R$ 19.659,62 

(dezenove mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois 

centavos). Pois bem. No caso em comento, a autora alega na inicial que 

não obteve êxito no recebimento das cártulas. A reclamada se quedou 

inerte ao chamado judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico 

que os documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Incumbe ao requerente comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito, no âmago da petição inicial o 

reclamante acosta o referido cheque. A proposição da ação de cobrança 

se deu no prazo estabelecido em lei (LC, art. 47, inc. II c/c NCPC, art. 784, 

inc. I e LC, art. 59). Nesse passo, de toda legalidade a promoção da 

referida Ação de Enriquecimento Ilícito (LC, art. 61), de natureza cambiária, 

máxime quando proposta dentro do entretempo, a contar da consumação 

prescricional da ação executiva. Conforme jurisprudência atual: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO 

ILÍCITO. CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA 

DA CAUSA DEBENDI. TÍTULO DE CRÉDITO DE LIVRE CIRCULAÇÃO. 

PROVIMENTO NEGADO. Nos termos do artigo 61 da Lei nº 7357/85, a ação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 127 de 813



de enriquecimento ilícito possui natureza cambial e dispensa, para sua 

propositura, a discussão acerca da causa debendi, fazendo-se 

necessário a simples exibição do cheque prescrito. (TJMG; APCV 

1.0701.13.031398-7/001; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 

02/06/2016; DJEMG 22/06/2016). O prazo para ajuizamento de ação contra 

emitente de cheque sem força executiva é de cinco anos, a contar do dia 

seguinte à data de emissão. O entendimento, já pacificado no STJ, foi 

consolidado pela 2ª seção na súmula 503. Os prazos foram todos 

verificados e resta razão a parte reclamante, ressalta-se que conforme 

Termo de Audiência de Conciliação, a Reclamada não compareceu, e não 

apresentou contestação (conforme ID 25998129). Sem maiores delongas, 

como exposto acima, o título goza de autonomia e independência em 

relação ao negócio que originou sua emissão. Ressalto que são 03 

(cheques) no valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais) 

cada um, totalizando o valor de R$ 10.950, 00 (dez mil novecentos e 

cinquenta reais). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, declaro a revelia da requerida, opino pela PROCEDÊNCIA da presente 

demanda e CONDENO a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de 

10.950,00 (dez mil novecentos e cinquenta reais), referente ao título 

cambial discutido em juízo, corrigido pelo índice oficial INPC/IBGE, juros 

simples de 1% ao mês e multa (mora) de 1% ao mês, calculados da data 

do vencimento de cada título. Deixo de condenar a Reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-07.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BORGES PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1000816-07.2019.8.11.0037 Reclamante: Rodrigo Borges 

Pereira Reclamada: TAM Linhas Aéreas S/A SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, por não haver a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial ter adquirido junto à 

Reclamada uma passagem aérea de Natal/RN para Cuiabá/MT (com escala 

em São Paulo), cujo voo (identificado pelo nº 3300) estava originalmente 

marcado para o dia 30/11/2018 às 22h10min. O Autor relatou ter chegado 

ao aeroporto no horário previsto, bem como, enfrentado todas as filas e 

ainda realizado o check-in, no entanto, após decorridas algumas horas do 

horário previsto para o embarque, foi informado pelo preposto da 

Companhia Aérea que o voo havia sido cancelado. O Reclamante relatou 

que, decorridas mais de 04 horas no aeroporto, foi encaminhado para um 

hotel, pois, o novo voo para o qual o mesmo havia sido realocado estava 

com embarque marcado apenas para o dia 01/12/2018 às 15h00min. Por 

entender que os fatos acima mencionados (cancelamento unilateral e sem 

aviso prévio do voo) lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, a Reclamada esclareceu que, no dia do voo do Reclamante, 

excepcionalmente, as condições climáticas para decolagem e pouso não 

estavam favoráveis, motivo pelo qual, houve a suspensão temporária dos 

voos em questão. A Reclamada sustentou que não pode ser 

responsabilizada, pois, a suspensão/cancelamento do voo decorreu de 

um caso de força maior e ainda, em razão de ter fornecido toda a 

assistência material (alimentação e hospedagem) à parte Autora. A 

Companhia Ré defendeu não ter incorrido na prática de nenhum ato ilícito, 

bem como, que não se fazem presentes os pressupostos necessários à 

caracterização da responsabilidade civil, motivo pelo qual, pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO a almejada inversão do ônus da prova 

em favor do Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

colacionado aos autos, entendo que a Reclamada não comprovou 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inaugural 

(desrespeitando flagrantemente os preceitos do art. 373, II, do CPC/2015). 

In casu, oportuno registrar que o cancelamento do voo (identificado pelo 

nº 3300) originalmente contratado pelo Reclamante é um fato 

incontroverso, pois, além de ter sido comprovado pelos documentos que 

instruíram a inicial (bastando uma simples análise do registro fotográfico e 

do novo voo para o qual o Autor foi realocado), a própria Companhia 

Aérea reconheceu o ocorrido em sua contestação. No entanto, embora a 

Reclamada tenha tentado eximir-se de suas responsabilidades sob a 

alegação de que a suspensão/cancelamento do voo nº 3300 teria sido 

ocasionado por condições climáticas desfavoráveis, tenho que tais 

argumentos não fugiram da esfera das meras alegações, pois, não foi 

apresentado absolutamente nenhum documento idôneo para corroborar a 

tese defensiva (como um relatório da ANAC com informações específicas, 

bem como, um relatório/comunicado emitido pelo próprio aeroporto). 

Ademais, não obstante a Ré tenha colacionado ao corpo de sua defesa 

uma tela sistêmica indicando como justificativa do cancelamento do voo a 

informação “Aeroporto Origem Baixo Limites”, tenho que a referida “prova” 

é pouco esclarecedora e ainda, conserva um caráter totalmente unilateral, 

não se prestando a conferir credibilidade aos argumentos ventilados pela 

Companhia Aérea. Data máxima vênia às considerações defensivas, 

entendo que problemas operacionais relacionados a condições 

meteorológicas, apesar de se tratarem de casos fortuitos, não são 

estranhos às atividades típicas desenvolvidas/fornecidas pela Reclamada, 

especialmente por se tratarem de situações cujas informações são 

levadas ao conhecimento das Companhias Aéreas de forma prévia e por 

meio de sistema totalmente informatizado. Destarte, por se tratarem os 

problemas narrados pela Reclamada de verdadeiros fortuitos internos, 

tenho plena convicção de que os mesmos não detêm o condão para 

afastar a responsabilidade da Companhia Aérea. A fim de respaldar a 

fundamentação supracitada, oportuno transcrever os ensinamentos do 

doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de direito do 

consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no direito do 

consumidor, considerando que o regime de responsabilidade objetiva tem 

por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a existência do 

defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito interno e caso 

fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos acima. Nesse 

sentido, de regra só é considerada excludente da responsabilidade do 

fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, quando o evento 

que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, profissional, do 

fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a promover o rompimento 

do nexo de causalidade, afastando totalmente a conduta do fornecedor 

como causadora do dano sofrido pelo consumidor. (...)”. (Destaquei). 

Tratando-se o vínculo existente entre as partes de uma relação de 

consumo (em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume 
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todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter se cercado 

de todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar 

que consumidores como o Reclamante viessem ser prejudicados por 

eventual falha na prestação de seus serviços, o que, definitivamente, não 

é o caso. Não obstante a Reclamada tenha providenciado a realocação do 

Reclamante em outro voo, bem como, acomodado o mesmo 

temporariamente em um hotel (o que, a meu ver, era o mínimo que uma 

empresa do porte da Ré poderia ter feito para minimizar a desgastante 

situação vivenciada pelo Reclamante), este juízo não pode ignorar o fato 

de que o cancelamento do voo original culminou em um atraso de mais 15 

(quinze) horas para que o consumidor finalmente chegasse ao seu 

destino. Segundo consta da tela sistêmica colacionada ao corpo da 

defesa, a data de chegada originalmente prevista para o voo nº 3300 

deveria ocorrer às 00h35min do dia 01/12/2018, no entanto, tendo em vista 

que a data de embarque no novo voo nº 9006 estava prevista para as 

15h00min do dia 01/12/2018, não subsistem dúvidas acerca do irrefutável 

atraso suportado pelo Reclamante. No que concerne à reparação do dano, 

por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

comprovação do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta da 

Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o Reclamante, 

além de não ter sido avisado previamente acerca do cancelamento do voo 

contratado, foi realocado para um voo que implicou em um atraso de mais 

de 15 horas (se compararmos com a data de chegada prevista no 

itinerário original) para chegar ao seu destino. No que se refere a prova do 

abalo extrapatrimonial, entendo que a mesma não se revela necessária, 

pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), o prejuízo moral está 

concatenado à própria existência do ato ilícito, o qual, nesta demanda, 

revela-se incontestável. Visando resguardar toda a fundamentação até 

então exarada no presente decisum, seguem abaixo, por analogia, 

algumas jurisprudências pátrias: “RECURSO – Presença dos pressupostos 

do artigo 1.010, I a IV, do CPC – Conhecimento. TRANSPORTE AÉREO – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO – Problemas operacionais/mau tempo 

– Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, 

nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de 

transporte aéreo – Indenização devida, com valor reduzido – Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10177332620188260003 SP 

1017733-26.2018.8.26.0003, Relator: Vicentini Barroso, Data de 

Julgamento: 27/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 27/06/2019).”. (Destaquei). “Indenização. Cancelamento de 

voo. Realocação dia seguinte. Mudança do itinerário. Conclusão da viagem 

por meio diverso do contratado. Força maior não comprovada. Dano moral 

configurado. (...). O cancelamento de voo sem qualquer justificativa 

comprovada não induz a presunção de este ocorreu por motivo de forma 

maior, mas sim de que houve falha na prestação de serviço pela empresa 

aérea, devendo esta compensar o dano moral ocasionado aos seus 

passageiros. A revisão do valor fixado a título de dano moral somente é 

admitida quando ínfimo ou excessivo, da forma como ocorreu no caso 

c o n c r e t o .  ( T J - R O  -  A C :  7 0 1 0 7 2 4 4 1 2 0 1 7 8 2 2 0 0 0 7  R O 

7010724-41.2017.822.0007, Data de Julgamento: 10/06/2019).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. No intuito de respaldar a 

fundamentação supra, segue abaixo colacionado um julgado proferido 

pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS 

VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Por 

derradeiro, entendo que este juízo não pode ignorar o fato de que o 

Reclamante foi acomodado temporariamente em um hotel para aguardar o 

horário de embarque previsto para o novo voo, o que, apesar de não 

fazer desaparecer o ilícito perpetrado pela Companhia Aérea, certamente 

detém relevância para fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supracitadas, em respeito aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido do 

Demandante, entendo como justa e adequada à fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à parte Autora no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir 

da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de 

juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação 

(artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade 

contratual. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 25 de 

fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001152-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. FERREIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FAGGIANI DIB OAB - SP0256917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001152-45.2018.8.11.0037 Promovente: A. F. FERREIRA & 

CIA LTDA - ME Promovido: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA 

AUTOMOTIVA S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. 

Mérito Narra a parte autora que firmou contrato com a Reclamada no ano 

de 2011 de prestação de serviço para rastrear o veículo de placa 

OAX6612, modelo STRALIS 490 S 40 T, ano 2012, cor VERMELHA, chassi 

93ZS3HSH0D8820443, que por muitos anos tiveram bom relacionamento, 

porém, desde 26 de março de 2017 o referido veículo não está sendo 

monitorado, que paga o valor mensal de R$ 253,90, por serviços que não 

está sendo prestado, que a Reclamada impõe vários empecilhos para 

fazer reparo no equipamento e que tentou por diversas vezes resolver a 

questão de maneira administrativa, porem não obteve êxito. No ID 

22229275, a Reclamada apresenta sua contestação e informa que de fato 

o autor firmou contrato com a Reclamada, e que os contratos estão ativos 

sendo que o autor vem efetuando o pagamento das parcelas 

corretamente, que está prestando adequadamente os seus serviços, 

sendo que juntou aos autos os relatórios mais recentes até o mês de julho 

de 2019, que somente em 28 de março de 2018 é que o autor solicitou a 
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manutenção do equipamento rastreador e que assim que recebeu a 

solicitação imediatamente procedeu com a assistência do equipamento, 

que não recebeu qualquer solicitação de equipamento no período anterior 

a 28 de março de 2018, sendo que é obrigação do autor efetuar a 

solicitação. Alega ainda que a empresa prestou adequadamente o serviço 

(encaminhando sinal ao equipamento), porém não tinha ciência de que o 

equipamento não estava funcionando, e o autor não solicitou qualquer 

manutenção no equipamento. Que o valor pago referente a um veículo 

perfaz a quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), sendo R$ 20,00 (vinte 

reais) a título de locação do equipamento rastreador, acrescido de R$ 

65,00 (sessenta e cinco reais) a título de mensalidade sendo que a 

condenação deverá ser limitada aos valores pagos referente à placa 

OAX6612 (R$ 85,00) entre o período de 26/03/2017 a 28/03/2018. No 

presente caso, houve falha na prestação do serviço da parte reclamada 

em permanecer inerte diante dos protocolos de atendimentos juntados na 

peça de ingresso, sendo eles: 2018 02267 131684, 2018 802267 132782, 

2018 022 7734 77700 e 201803027147936. Destaco que a empresa 

Reclamada sequer impugnou os números de protocolos apresentados pelo 

autor. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: ?O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada agiu com negligência ao efetuar o 

bloqueio indevido dos serviços da parte reclamante, mesmo estando todas 

as faturas pagas. A parte autora alega que a mensalidade era no valor de 

R$ 252,90 (duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), 

totalizando o valor de R$ 2.973,16 – referente aos 12 (doze) meses em 

que não houve a contraprestação do serviço e pleiteia pela repetição do 

indébito no valor de R$ 5.946,32 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis 

reais e trinta e dois centavos). A Reclamada informa em sua contestação 

(ID 22229275 – fls.14) que a parte autora possui 05 veículos contratados 

(inclusiva há comprovação por meio de contrato de adesão juntado aos 

autos – ID 12028290), que a referida reclamação é apenas referente a um 

veiculo, e que o valor pago a um veículo perfaz o montante de R$ 85,00 

(oitenta e cinco reais), sendo R$ 20,00 (vinte reais) a título de locação do 

equipamento rastreador, acrescido de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) a 

título de mensalidade. Ressalto que a autora não impugnou os valores 

alegados pela empresa. Dessa forma, tendo em vista que a falha na 

prestação de serviço ocorreu APENAS referente à um veículo (placa 

OAX6612, modelo STRALIS 490 S 40 T, ano 2012, cor VERMELHA, chassi 

93ZS3HSH0D8820443), entendo devido somente o valor desembolsado 

em relação a este. Ou seja, é devido à parte autora o valor de R$ 1.020,00 

(um mil e vinte reais) – referente aos 12 meses em que não houve a 

efetiva prestação de serviço em relação ao veículo objeto desta demanda. 

Entretanto, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos 

previstos no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a restituição 

deverá ocorrer de forma simples. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a reclamada a 

restituir a reclamante o valor de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso, 

e juros de 1% ao mês a partir da citação válida. Em consequência, extingo 

o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011974-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP211648 (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT17300-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 8011974-42.2016.8.11.0037 Promovente: ELAINE 

APARECIDA SCHULTZ DE BARROS Promovido: MASTERCARD BRASIL 

SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA BANCO DO BRASIL Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Afirma a parte autora que foi vítima de 

fraude em sua fatura de cartão de crédito, que em decorrência dos danos 

materiais deve ser indenizada. Se defende a parte reclamada Banco do 

Brasil alegando preliminar e no mérito que que a requerente não se 

desincumbe do ônus legal de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 

É o breve relato. Da Preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva 

arguida em contestação deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua 

pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial 

do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no 

parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Em 

breve síntese narra a autora os seguintes fatos: - Que é correntista do 

Banco do Brasil e utiliza os serviços de cartão de crédito da Ourocard 

Mastercard International, que no dia 14/03/2016 recebeu um SMS 

informando uma compra em seu cartão de crédito em 6 parcelas de R$ 

152,76, que desconhecia a referida compra, e no dia seguinte ligou para 

central de atendimento do cartão informando o ocorrido, sendo informada 

que o valor seria estornado e a compra cancelada. - Que após 30 dias 

recebeu a primeira fatura com a cobrança da parcela, que tentou por 

diversas vezes informar os Reclamados, porem não obteve solução. - Ao 

final requer a reparação a titulo de dano material no valor de R$ 916,56 

(novecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos) e morais 

puros experimentados pela Requerente, no valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). No ID 25737769, a Reclamada MASTERCARD BRASIL 

SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, e sustenta pela ausência de 

comprovação de responsabilidade objetiva, que o contrato que o banco 

emissor firma com o consumidor envolve diversos serviços que não 

possuem qualquer relação com a empresa demandada. Não é a 

Mastercard quem oferece crédito ao consumido, Pleiteia pela inexistência 

de danos materiais e morais e a consequente improcedência dos pedidos 

autoral. Audiência de conciliação restou infrutífera ID 25863924. No ID 

25882567, o Reclamado BANCO DO BRASIL, apresentou contestação e 

aduziu que dada a imprescindível utilização de cartão magnético e senha 

pessoal e intransferível para concretização de transações na função 

débito, seria forçoso concluir que a própria autora efetuou as operações 

combatidas ou terceiro em posse do cartão e conhecimento de sua senha 

realizou as operações. Que não é possível a realização de tais operações 

por terceiros sem que a parte autora tenha participação direta ou indireta. 

Pugna pela não comprovação do alegado, inexistência de dano moral e 

consequente improcedência dos pedidos autoral. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 
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parcial assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos 

do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não 

impugnados. A parte autora alega que a referida compra fora realizada no 

dia 14 de março de 2016, e que logo no dia seguinte contatou a Reclamada 

para informar acerca da compra não reconhecida, e inclusive registrou 

número de protocolo, qual seja: 707 389 862, desse modo, ante a 

informação da autora em relação a negativa do uso de seu cartão de 

crédito, a Reclamada deveria pois, proceder com o cancelamento da 

compra e o estorno do valor, porém não o fez. Em que pese as alegações 

da parte reclamada, com a contestação não veio prova que legitime as 

referidas cobranças na conta bancária da parte autora. Pelo contrário, a 

contestação foi apresentada de forma genérica, carecendo de 

documentos que contrariem as alegações da parte autora. A Reclamante 

juntou aos autos faturas de consumo onde demonstram/registram todas 

as parcelas descontadas de sua conta conforme ID 3622379. Desse 

modo, merece prosperar, o pedido de restituição do valor pago pela 

intermediação, no valor de R$ 916,56 (novecentos e dezesseis reais e 

cinquenta e seis centavos). Entretanto, tendo em vista que não se 

encontram presentes os requisitos previstos no artigo 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, a restituição deverá ocorrer de forma simples. A 

situação causou aborrecimentos à reclamante que extrapolam o mero 

dissabor do cotidiano, visto que dispendeu tempo nas várias idas até a 

agência e também em ligações para a administradora do cartão, sem 

sucesso, além de ter descontado mensalmente em sua fatura de cartão de 

crédito valores de compra que não realizou. Assim, a reparação do dano 

extrapatrimonial se mostra pertinente, devendo ser ponderada em relação 

ao valor a ser arbitrado, tendo em vista, primeiro, que não houve 

exposição negativa do nome da reclamante na esfera comercial, creditícia, 

segundo, porque as próprias reclamadas sofrem prejuízo por terem sido 

também vítimas, embora responsáveis com culpa por não prestar serviço 

dentro dos padrões de adequação e segurança exigidos pelo direito 

consumerista. Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e julgo 

procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

e por conseguinte: a) condeno as reclamadas, solidariamente, a restituir à 

reclamante o valor de 916,56 (novecentos e dezesseis reais e cinquenta e 

seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde os 

desembolsos (vencimento das faturas) e acrescido de juros legais de 1% 

ao mês, estes a contar da citação. b) condeno as reclamadas, 

solidariamente, em danos morais em favor da parte autora no valor que 

arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual deve incidir 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês, a contar da data do 

arbitramento. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003640-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO HENRIQUE ELIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1003640-70.2018.8.11.0037 Promovente: SANTOS & CIA 

LTDA - ME Promovido: MARCELO HENRIQUE ELIAS DOS SANTOS Vistos 

etc., A Reclamada não foi devidamente citada para responder a esta 

demanda, sendo a parte autora intimada a se manifestar acerca do a 

certidão negativa do oficial (juntada conforme 24183348). A parte 

reclamante deixou transcorrer silente a referida intimação (ID 25094479), 

não indicando o atual endereço do reclamado, consoante se infere. Logo, 

a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, em 

razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de forma inequívoca 

o desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e 

declaro extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000986-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Número: 1000986-76.2019.8.11.0037 Reclamante: REGINA CELIA PEREIRA 

Reclamado: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. DOCUMENTAÇÃO A 

documentação acostada a exordial é suficiente para analise do pleito. 

Ultrapassada a fase de preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são improcedentes. Em breve síntese, narra o autor que 

renegociou uma dívida com a Reclamada, adimpliu suas parcelas 

corretamente, que a partir da parcela 10 de 2018, a Requerida iniciou um 

incansável processo de cobrança da parcela com vencimento para o dia 

15 de novembro de 2018, que efetuou o pagamento desta parcela no dia 

11 de novembro de 2018, e mesmo assim recebeu cobranças, que mesmo 

após a confirmação de pagamento, a Requerida continua a efetuar 

cobranças chegando a 41 ligações no mesmo dia. Ao final pleiteia por 

indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

No ID 22865982, a empresa apresentou contestação e sustentou que Em 

10/08/2018 foi formalizado acordo em 13 parcelas de R$ 199,07, sendo 

que foram pagas 2 parcelas, a entrada e a primeira parcela, sendo 

cancelado pois não houve pagamento da parcela 03, que em 11/12/2018 

foi formalizado novo acordo em 10 parcelas de R$ 192,91 com vencimento 

12/12/2018, sendo que novamente foram pagas somente a entrada e a 1ª 

parcela ocorrendo a negativação novamente em 21/02/2019, que em 

25/02/2019 foi formalizado novo acordo em 8 parcelas de R$ 192,91 com 

primeiro vencimento 25/02/2019, sendo o CPF reabilitado em 28/02/2019, 

sendo este acordo vigente. Alega ainda, que a autora não comprova a 

situação vexatória vivenciada ante as ligações. Ao final pleiteia pela 
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improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em ligações de cobrança – a parte Reclamante 

não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova impossível, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas as nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial 

possa ter causado a autora aborrecimento ou irritação, não enseja 

indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade 

merecedora de reparação somente se configuram com a exposição da 

consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, 

imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V 

e X da CRFB/88. Evidentemente, o caso em apreço não se reveste de 

características próprias a ensejar dano moral “in re ipsa”. Sendo assim, 

caberia a Autora ter se desincumbido de seu ônus probatório, 

comprovando os fatos extraordinários que as cobranças indevidas em 

questão teriam ocasionado em sua vida privada, no entanto, nada disso 

restou comprovado. Digno de nota é que, descurou a Autora de 

comprovar as tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa, 

não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou 

dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente). Até 

porque conforme mencionado na contestação, houveram acordos em que 

não teve o respectivo pagamento, gerando novo acordo, ou seja, as 

cobranças não foram apenas referente a uma fatura em atraso, mas sim, 

de parcelas inadimplidas de acordos anteriormente realizados. Saliente-se, 

por oportuno, que não restando comprovado que a falha na prestação do 

serviço tenha colocado em risco a subsistência da Autora ou de sua 

família, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

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

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002927-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO DA COSTA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1002927-95.2018.8.11.0037 Promovente: SAO CARLOS 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP Promovido: SAVIO DA COSTA 

SOUSA Vistos etc., A Reclamada não foi devidamente citada para 

responder a esta demanda (certidão oficial de justiça ID 17632551), sendo 

a parte autora intimada a se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial (conforme 23975895). A parte reclamante deixou transcorrer silente 

a referida intimação, não indicando o atual endereço do reclamado, 

consoante se infere no ID 25453514. Logo, a extinção do feito, sem 

resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da parte 

reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006187-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1006187-83.2018.8.11.0037 Promovente: LUNA MODAS 

LTDA - EPP Promovido: LUCELIA OLIVEIRA COSTA Vistos etc., A 

Reclamada não foi devidamente citada para responder a esta demanda, 

sendo a parte autora intimada a se manifestar acerca do a certidão 

negativa do oficial (conforme 23974556). A parte reclamante deixou 

transcorrer silente a referida intimação, não indicando o atual endereço do 

reclamado, consoante se infere no ID 25453074. Logo, a extinção do feito, 

sem resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da 

parte reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004589-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LENYSON RODRIGO DE FRANCA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1004589-60.2019.8.11.0037 Promovente: LENYSON 

RODRIGO DE FRANCA SOARES Promovido: OI S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 
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antecipadamente a lide. Mérito Em breve síntese narra a parte autora que é 

cliente da Reclamada nos serviços de internet e telefonia fixa, que deixou 

atrasar mensalidades, e no dia 13/06/2019 entrou em contato com a 

Reclamada para negociar as faturas que estavam em atraso sendo que 

realizou o parcelamento do débito. Que no dia 05/07/2019 foi surpreendido 

com a redução de sua velocidade de internet, e no dia 16/07/2019 

suspendeu de forma total os serviços de internet e telefonia, que contatou 

a reclamada inúmeras para informar acerca do ocorrido, porem não 

obteve êxito. No ID 24021950, a Reclamada alega que não foi detectada 

nenhuma irregularidade capaz de gerar dano, que a falta de 

restabelecimento dos serviços foi causada pela solicitação de 

cancelamento dos serviços pelo autor em 16/07/2019, que embora 

possam ter ocorrido falhas na prestação de serviço que não foram 

cometidas propositalmente. Ao final pugna pela improcedência dos 

pedidos autoral. Pois bem. A parte autora pleiteia por indenização por 

danos materiais no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em 

relação aos lucros cessantes, onde juntou alguns “prints” de tela com 

conversas via aplicativo (conforme ID 22427280). Outrossim, os lucros 

cessantes, estes se constituem naquilo que a parte deixou de ganhar, em 

razão de ato ilícito. Para auferir a indenização, a norma civil prevê o 

princípio da razoabilidade, de modo que não é considerado razoável aquilo 

que é hipotético, imaginário. Dessa forma, ante a total falta de 

comprovação, não entendo devido a indenização ora pleiteada a titulo de 

dano material. No presente caso, houve falha na prestação do serviço da 

parte reclamada em permanecer inerte diante dos protocolos de 

atendimentos juntados na peça de ingresso, sendo eles: 2010776624780, 

2019473382208, 2019474340154, 2019774549531, 2019075268495, 

2019075412243, 2019375912592 e 2019276622927. Destaco que a 

empresa Reclamada sequer impugnou os números de protocolos 

apresentados pelo autor. A parte Ré somente se limitou em mencionar que 

não houve a comprovação de dano moral. A responsabilidade da 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: ?O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada agiu com negligência ao efetuar o bloqueio indevido dos 

serviços da parte reclamante, mesmo havendo acordo entre as partes 

para quitação das faturas em atraso. Já com relação ao dano moral 

experimentado pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço pela reclamada. No mesmo sentido, verbis: ?RECURSO 

INOMINADO - TELEFONIA - DÉBITO QUITADO - COBRANÇA POSTERIOR - 

BLOQUEIOS INDEVIDOS DE LINHAS TELEFÔNICAS - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.? (Recurso nº 204/2012, Relator Dr. Gonçalo Antunes de 

Barros Neto, Turma Recursal Única/MT, julgado em 14/06/2012) 

(destaquei) ?CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BLOQUEIO DE 

LINHA TELEFONICA. DANO MORAL MANTIDO. 1. A parte autora afirma 

que sua linha telefônica foi bloqueada indevidamente e que teve diversos 

prejuízos por ser corretor de imóveis, com o que o telefone é essencial 

para a sua profissão. 2. A ré afirma que há atraso nos pagamentos de 

prestações, motivando, assim, o bloqueio. 3. A demandada, contudo, não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 333, II, do CPC). Não 

aportou aos autos nenhum documento que comprove existir a dívida 

mencionada. 3. No que tange aos danos morais, estes estão confirmados 

não só como forma de reparação pela desconsideração com o 

consumidor, que se viu surpreendido com o bloqueio de sua linha 

telefônica, como também como punição ao agir da demandada. 4. Em 

relação ao quantitativo indenizatório fixado em R$ 1.000,00, tenho que não 

comporta majoração, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como porque condizente com os parâmetros 

adotados por esta Turma Recursal em demandas análogas, 

observando-se que, no caso concreto, não foi descrita situação 

excepcional decorrente do bloqueio que pudesse ensejar fixação em valor 

superior. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO.? (TJRS - Recurso Cível Nº 71004056339, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 24/10/2012) (negritei e grifei) A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: ?APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na 

petição inicial e o faço para: CONDENAR a Reclamada indenizar a parte 

Reclamante pelos danos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir 

do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). A 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial para homologação da sentença. P.R.I.C Evelyn Rubia Rosa da 

Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007854-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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KELLY JOANA FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BARBOSA SIMOES OAB - MT18937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL2 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1007854-07.2018.8.11.0037 Promovente: KELLY JOANA 

FERREIRA Promovido: FIDC NPL2 Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor 

do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Mérito Aduz a parte requerente que seus dados foram 

indevidamente negativados pela empresa requerida pelos valores de R$ 

5.473,42 (cinco mil quatrocentos e setenta e três reais com quarenta e 

dois centavos), visto que desconhece a dívida e não comprou nem utilizou 

qualquer serviço da empresa. No ID 16780068, a autora requereu a 

exclusão da Reclamada LOJAS AVENIDA, do polo passivo da demanda. 

No ID 22827946, contesta a requerida sustentando que o crédito em que 

se funda a ação, foi objeto de cessão entre BANCO LOSANGO S/A e a 

RÉ, sendo dividas decorrente de cartão de crédito que não foram 

adimplidas. A Reclamada juntou aos autos: ID 22827947 – Cópia de 

documento pessoal da autora (RG), bem como, proposta de adesão 

(devidamente assinada) ID 22827949 – Cessão e Aquisição de Direitos de 

Crédito ID 22827950 – Faturas de consumo No ID 23125778, a parte autora 

apresentou impugnação à contestação, porém sequer rebateu de maneira 

especifica os documentos trazidos pela empresa Ré. A assinatura aposta 

na proposta de adesão é inequivocamente da reclamante e não foi negada 

em impugnação à contestação. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a 

decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora 

informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não 

se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no 

qual é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora 

junto a empresa cedente parte reclamante não provou a quitação de tais 

débitos. A existência da relação contratual entre a autora e a cedente é 

fato incontroverso, contudo, a parte reclamante não comprovou a 

regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo é o pleito pela 

declaração de inexistência do débito indicado na peça de ingresso. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Não restou configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido 

pela improcedência do pedido autoral. Homologo, para que surta os efeitos 

legais, a desistência da ação manifestada (ID 16780068) com relação ao 

requerido LOJAS AVENIDA, extinguindo, por consequência, o processo, 

sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, com relação a ele. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. EVELYN RUBIA 

ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006066-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS JOSE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO(A))

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006066-89.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LEONIDAS JOSE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Aduz a 

parte autora LEONIDAS JOSÉ DO NASCIMENTO que é responsável pela 

UC 6/1781745 -3 e que recebeu em setembro/2017 uma fatura com valor 

exorbitante de R$3.117,88, para vencimento em 30/11/2017 referente a 

recuperação de consumo. No ID 11347674 informa que teve seu nome 

negativado pelo referido débito. A parte requerida em sua peça 

contestatória sustenta que os argumentos dispensados pela parte 

requerente, não é provido de qualquer razão em sua pretensão, eis que 

se trata de um débito totalmente devido, onde a parte requerida agiu no 

exercício regular de seu direito. Assevera a parte reclamada que enviou 

técnicos ao local onde se encontra a unidade consumidora para verificar o 

que estava se passando, realizando assim uma vistoria no medidor da 

unidade consumidora, materializada através de um Termo de Ocorrência 

de Inspeção - TOI e laudo do INMETRO (acostados aos autos nos ID’S 

12612469 e 12612475), onde se verificou que o medidor da residência 

encontrava-se com “borne serrado” e medidor reprovado, 

respectivamente, o que estava provocando, consequentemente, uma 

medição a menor, nos mencionados meses, na unidade consumidora. 

Salienta, por fim, que foi promovida a recuperação de consumo perante a 

referida UC, com base nos três maiores valores de medição dos últimos 

doze meses, critério esse indicado como correto pela ANEEL, conforme 

previsão da Resolução n.º 414/2010. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete a parte reclamante provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Ficou caracterizado pelo TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

anexado pela parte reclamada, que a parte autora participou da inspeção, 

assinando o referido termo de ocorrência. Desta feita, a parte requerida 

comprovou suficientemente a irregularidade constatada, o que estava 

provocando uma medição a menor na unidade consumidora, ocasionando 

tal situação a recuperação de consumo discutida na presente lide, 

seguindo para tanto as normas da ANEEL. De tal sorte que a parte 

requerida não pode ser responsabilizada pelo fato da fatura não atender 

às expectativas da parte requerente, ou de ter esta o fornecimento de 

energia interrompido pelo não pagamento na data do vencimento das 

faturas, quando devidamente intimada da mora. Ressalta-se ainda que a 

parte autora pleiteia a declaração de inexistência do débito e a 

indenização por danos morais. Como se vê, trata-se de cobrança devida, 

não havendo que se falar em inexistência do débito e de indenização por 

danos morais. A parte autora afirma ainda que teve seu nome negativado 

referente ao valor de recuperação de consumo. Todavia, a negativação 

do nome da parte autora mostra-se legítima, pois o débito é devido, bem 

como esta tinha ciência da irregularidade encontrada e da existência do 

débito. A proibição do corte da energia, no entanto, deve ser mantida, 

porquanto é pacífica a jurisprudência no sentido de que a suspensão só 

pode ser realizada quando a inadimplência for relativa à fatura normal do 

consumo. A requerida apresentou pedido contraposto no valor de 

R$3.117,88. Sendo o pedido contraposto no mesmo valor discutido na 

inicial e não tendo a parte autora comprovado o pagamento, é totalmente 

possível o deferimento do pedido, conforme o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE 
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RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO 

INMETRO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - 

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL INEXISTENTE - PEDIDO CONTRAPOSTO - PROCEDÊNCIA MANTIDA 

- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Demonstrada a irregularidade no medidor 

de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente 

assinado por pessoa que se denomina inquilino do consumidor e que 

acompanhou a inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura 

eventual. 2. Hipótese em que foi necessária a realização de perícia no 

equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade no aparelho, 

regra estabelecida na Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. Para que seja 

imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três 

elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou 

demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida. 4. No caso, 

correta a sentença que acolheu o pedido CONTRAPOSTO. 5. Não 

comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em 

declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais, uma 

vez que a negativação nos órgãos de proteção ao crédito foi legítima. 6. 

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1002536-34.2018.8.11.0040, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019). Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, por conseguinte, 

extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado, condenando a parte requerente ao pagamento 

da quantia devida à parte requerida, no valor de R$3.117,88 (três mil reais 

e cento e dezessete reais e oitenta e oito centavos), corrigida 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros de 

1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto 

(09/04/2019), devendo a parte requerida apresentar planilha de cálculo 

conforme estipulado neste dispositivo. Ratifico a liminar somente quanto à 

abstenção de suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica, 

referente ao objeto da lide. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-88.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA (REQUERIDO)

CESAR AUGUSTO WRONSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTINS GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT25876/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001606-88.2019.8.11.0037 Promovente: GISLAINE ALVES 

Promovidos: IMPERIO MATERIAIS PARA INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA 

CESAR AUGUSTO WRONSKI Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência, bem como a revelia 

da parte promovida CESAR AUGUSTO WRONSKI. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento, mesmo porque, se trata de matéria 

eminentemente de direito. Declaro a revelia da parte reclamada CESAR 

AUGUSTO WRONSKI, visto que, devidamente citado, este reclamado não 

apresentou contestação, tampouco compareceu a audiência conciliatória 

(conforme certidão ID 25397148). Como a contumácia da parte ré importa 

em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, a procedência do pedido 

se impõe, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em síntese, 

narra a autora que no ano de 2018 contratou o 2 requerido para reforma 

de seu apartamento, que o mesmo descumpriu todos os termos do 

contrato e no dia 14/08/2018 houve desacordo comercial. Que havia dado 

ao 2 requerido 05 de folhas de cheques no valor de R$ 5.000,00, todavia, 

sustou todos os cheques sendo o 2º requerido devidamente intimado. Que 

no dia 25/03/2019 foi surpreendida com seu nome incluso nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito junto a 1ª requerida, alega que jamais 

efetuou qualquer compra na 1ª requerida, sendo informada que a restrição 

era referente aos cheques dados como garantia para o 2º requerido. No 

ID 24255960, a Reclamada IMPÉRIO MATERIAIS PARA INDÚSTRIA 

MOVELEIRA LTDA EPP, apresentou contestação e sustentou que é 

credora de boa fé do valor liquido e exigível de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), representado pelos cheques nº.s 348, 349 e 350, sacado contra o 

banco Bradesco, agência de nº. 5577-8, conta corrente de nº. 011438-3; 

que o título foi repassado à empresa mediante endosso e não possuía 

qualquer restrição; que fora adquirido de boa fé. Ao final pugna pela 

inexistência de dano moral e a consequente improcedência dos pedidos 

autoral. Pois bem. Primeiramente ressalto que o pedido da parte autora se 

baseia pela inclusão no cadastro de proteção ao crédito pela primeira 

reclamada, sendo que pleiteia por danos morais a quantia de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Em que pese o não comparecimento da parte requerida 

CESAR AUGUSTO WRONSKI à audiência de conciliação e a não 

apresentação de defesa dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a revelia 

enseja presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme descreve 

o art. 20 da Lei nº. 9.099/95, e não o automático reconhecimento do 

pedido, sendo necessários que o Reclamante demonstre minimamente o 

seu direito. Contudo, o contrário resulta das provas dos autos, como se 

verá. Após refletir sobre os argumentos e documentos apresentados nos 

autos, tenho que o direito não milita em favor da Reclamante. A autora 

comprovou que no dia 14/08/2018 houve a (ordem de sustação) 

“Oposição ou sustação de pagto de cheques” conforme ID 18945867, 

todavia, conforme explanado pela 1ª reclamada – e não impugnado pela 

autora – as vendas ao marceneiro Cesar Augusto Wronski (2º requerido) 

ocorreram entre os dias 16/03/2018 a 16/06/2018 (conforme notas fiscais 

anexas ao ID 24350209), ou seja, nas datas das respectivas vendas, os 

cheques não possuíam nenhuma restrição a ponto da 1ª Reclamada 

obstar as referidas vendas. Desse modo, entendo que não restou 

comprovado nos autos a má-fé da credora dos cheques no que tange a 

inclusão dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, pois à 

época em que ocorreu o negócio jurídico entre os requeridos, os cheques 

dados pela autora ao 2º requerido não possuíam qualquer restrição 

quanto a sua circulação. O titulo de crédito é dotado de características 

referentes à literalidade, autonomia e abstração, sendo obrigação 

autônoma e independente, a partir do momento que é desprendida do 

negócio jurídico subjacente, Sendo assim, o cheque poderá circular sem 

que esteja vinculado ao negócio jurídico que originou, independente da 

existência de relação entre portador e o emitente. Não se admite como 

razoável a pretensão da reclamante em transferir a terceiro de boa-fé 

(não há o mínimo indício em sentido contrário) o prejuízo de sua própria 

incúria. Deve assumir, a reclamante, as consequências de sua falta de 

cautela. Reforço que o principio da abstração referente aos títulos de 

crédito significam que uma vez emitidos se desvinculam do negócio 

jurídico que lhes deu origem. Apenas se houvesse um conluio entre os 

reclamados é que poderia a reclamante se voltar contra a primeira 

reclamada, conluio esse que sequer foi alegado, muito menos provado. 

Registra-se que, embora se trate de um direito basilar inerente à pessoa 

do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, devendo 

aquele que acionou o Poder Judiciário apresentar provas mínimas acerca 

dos fatos constitutivos do seu direito. Em razão disso, por total ausência 

de provas, quanto a má-fé das partes requeridas, não há como acolher o 

pleito da autora, pois não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do 

NCPC. Embora a reclamante mencione que os cheques foram dados em 

garantia ao reclamado Cesar Augusto Wronski, analisando o contrato 

verifico que os mesmos foram dados em pagamento, embora pós-datados, 
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em razão do parcelamento contratado. Por sua vez, a posterior inclusão 

deste reclamado no polo passivo em nada favorece a reclamante, pois 

não obstante as evidências de conduta imoral deste na relação contratual 

com ela firmado, no aditamento (id 19740892) a reclamante reiterou os 

fundamentos de fato e de direito de seu pedido, que consiste na 

negativação/protesto dos cheques. Portanto, não se discute nestes autos, 

em relação ao reclamado Cesar Augusto Wronski, eventual ressarcimento 

de danos pelo seu descumprimento de contrato (negócio jurídico 

subjacente), mas meramente sobre a legalidade ou não da conduta do 

portador dos cheques (Império Materiais), cessionária da cártula, em 

negativar/protestar os cheques não compensados. Não tem legitimidade, 

este reclamado, para proceder às exclusões das restrições ao nome da 

reclamante. Posto isso, com suporte no artigo 487, I, do CPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados. Sem custas e sem honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juiz togado. 

Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 

28 de fevereiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003664-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS OHANNA LINHARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo Nº: 

1003664-64.2019.8.11.0037 Promovente: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - 

EPP Promovido: THAIS OHANNA LINHARES DE OLIVEIRA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consigna-se inicialmente que, da exegese do artigo 

8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95, as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte são admitidas a propor ação judicial perante o Juizado Especial Cível. 

Todavia, de forma diversa do que ocorre quando uma pessoa jurídica 

figura no polo passivo da lide, ou seja, podendo ser representada em 

audiência por um preposto credenciado por uma carta de preposição 

(artigo 9º, § 4º, da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE), ao 

figurar no polo ativo a microempresa/empresa de pequeno porte deve ser 

obrigatoriamente representada, inclusive em audiência, por seu 

empresário individual ou pelo seu sócio dirigente. Nesse sentido, oportuno 

transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 141 do FONAJE (Fórum 

Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 

110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, 

devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”. 

(Destaquei). In casu, inobstante o porte empresarial da empresa 

Reclamante, registra-se que a mesma, em sessão de conciliação (ID 

24781036), não foi devidamente representada por seu sócio 

dirigente/Presidente, mas sim, por uma preposta de nome ALVARO 

MATIAS VALADÃO, motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há a 

ser trilhado por este juízo, senão reconhecer a contumácia da parte 

Autora e, consequentemente, extinguir o feito sem a resolução do seu 

mérito. Motivo pelo qual, diante do flagrante descumprimento dos preceitos 

do Enunciado 141 do FONAJE, reitero que o reconhecimento da 

contumácia é medida a ser abraçada por este juízo. Cumpre ressaltar que, 

no âmbito dos Juizados Especiais resta imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n° 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; (...)”. O entendimento jurisprudencial é pacífico 

em contemplar a necessidade da pessoa jurídica Autora ser representada 

em audiência por seu sócio administrador, consoante pode ser facilmente 

visualizado na decisão colegiada que segue colacionada: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. QUESTÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA AUTORA. 

MICROEMPRESA. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL NAS 

AUDIÊNCIAS. ART. 9º DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO 

REPRESENTANTE LEGAL: O TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL OU 

MICROEMPRESA, SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. 

IRREGULARIDADE INSANÁVEL DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO EM 

AUDIÊNCIA. EXIGÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO 

FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS: Recurso Cível, Nº 

71008553240, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 16-05-2019).”. (Destaquei). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, com respaldo no artigo 485, IV, do 

CPC/2015 c/c artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação 

da MM. Juiz Togado. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005009-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA OAB - MT13629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005009-65.2019.8.11.0037. INTERESSADO: MARIA MADALENA 

ZANATTA - EPP REQUERIDO: MICHEL VIEIRA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consigna-se inicialmente que, da exegese do artigo 

8º, § 1º, II, da Lei nº 9.099/95, as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte são admitidas a propor ação judicial perante o Juizado Especial Cível. 

Todavia, de forma diversa do que ocorre quando uma pessoa jurídica 

figura no polo passivo da lide, ou seja, podendo ser representada em 

audiência por um preposto credenciado por uma carta de preposição 

(artigo 9º, § 4º, da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE), ao 

figurar no polo ativo a microempresa/empresa de pequeno porte deve ser 

obrigatoriamente representada, inclusive em audiência, por seu 

empresário individual ou pelo seu sócio dirigente. Nesse sentido, oportuno 

transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 141 do FONAJE (Fórum 

Nacional de Juizados Especiais): “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 

110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, 

devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”. 

(Destaquei). In casu, inobstante o porte empresarial da empresa 

Reclamante, registra-se que a mesma, em sessão de conciliação (ID 

24762232), não foi devidamente representada por seu sócio 

dirigente/Presidente, mas sim, por uma preposta de nome ZELIA KOTULA, 

motivo pelo qual, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão reconhecer a contumácia da parte Autora e, 

consequentemente, extinguir o feito sem a resolução do seu mérito. Motivo 

pelo qual, diante do flagrante descumprimento dos preceitos do Enunciado 

141 do FONAJE, reitero que o reconhecimento da contumácia é medida a 

ser abraçada por este juízo. Cumpre ressaltar que, no âmbito dos 

Juizados Especiais resta imprescindível a participação das partes em 

todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 

9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; (...)”. O entendimento jurisprudencial é pacífico em contemplar a 

necessidade da pessoa jurídica Autora ser representada em audiência por 

seu sócio administrador, consoante pode ser facilmente visualizado na 

decisão colegiada que segue colacionada: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

QUESTÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA AUTORA. MICROEMPRESA. 

NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS. ART. 

9º DA LEI 9.099/95. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE 
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LEGAL: O TITULAR DA FIRMA INDIVIDUAL OU MICROEMPRESA, 

SÓCIO-ADMINISTRADOR. ENUNCIADO 141 DO FONAJE. IRREGULARIDADE 

INSANÁVEL DA UTILIZAÇÃO DE PREPOSTO EM AUDIÊNCIA. EXIGÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS: Recurso Cível, Nº 71008553240, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em: 16-05-2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, com 

respaldo no artigo 485, IV, do CPC/2015 c/c artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juiz Togado. Evelyn Rubia Rosa da 

Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MECATTI VEIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIA CAMPOS CLINICA DE BIOMEDICINA ESTETICA LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEY JOSE CAMPOS OAB - MG44243-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1001912-57.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

LEONARDO MECATTI VEIT PARTE RÉ: LIZIA CAMPOS CLINICA DE 

BIOMEDICINA ESTETICA LTDA. - ME SENTENÇA Trata-se de ação de 

reparação por danos materiais e danos morais. Fica dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar e a decidir. 

Fundamentos Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar A ré arguiu em 

preliminar a inépcia da petição inicial, alegou-se que a inicial não possui 

pedido ou causa de pedir, a referida alegação não merece acolhimento na 

medida que a parte apresentou fatos requereu pedidos líquidos, e lançou 

fundamentos jurídicos que podem sustentar seu pleito, dessa forma rejeito 

o acolhimento da preliminar por não vislumbrar nenhuma afronta ao art. 

319 do CPC. Em relação ao benefício da justiça gratuita deixo de conceder 

o benefício ao autor, visto que da própria narração dos fatos revela-se 

que o autor não é hipossuficiente, vez que o autor possui empresa cuja 

capital social é de sessenta mil reais, além do que o autor é profissional 

com nível superior, possui capacidade financeira para entabular negócio 

jurídico de quatro mil reais, possui condições financeiras para arcar com 

passagens e hospedagens, enfim, diante disso, é visível que o autor não 

padece de insuficiência de recursos. Mérito Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Dos autos, denota-se que é 

incontroverso o negócio jurídico entre as partes, o ponto controvertido 

consiste em averiguar se a contratada/ré deixou de reembolsar a parte 

contratante de forma indevida. Vislumbra-se que a parte autora informou a 

requerida acerca da desistência do curso por motivos de saúde no dia 

16/06/2017, o curso estava previsto para o dia 26/06/17 e 28/06/2017, 

assim a requerida somente tomou ciência da rescisão com dez dias de 

antecedência. A cláusula 5ª do contrato dispõe: “O CONTRATANTE 

poderá solicitar cancelamento do curso após a inscrição, sujeitando-se à 

multa de 10% do valor total do curso até quinze dias que antecedem o 

curso. Após esse período, o cancelamento estará sujeito à multa de 25% 

do valor total do curso.”. Não obstante, a presença da cláusula penal 

contratual, a parte autora provou que por estar internada, em estado 

grave, no hospital não conseguiria comparecer ao curso, ocorreu, 

portanto, caso fortuito e não desistência por mera liberalidade. A rescisão 

contratual ocorreu por motivo alheio a vontade do contratante, o que 

afasta a incidência da cláusula contratual nos limites do pedido. Nesse 

teor: "Apelação - Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos 

materiais e morais – Ilegitimidade "ad causam" afastada - Relação de 

consumo - Responsabilidade da requerida que é de caráter objetivo e 

solidária, nos termos do art. 7º e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, aplicável no caso vertente – Transporte aéreo – Pacote de 

viagem - Cancelamento por motivo de doença – Recusa à restituição da 

totalidade dos valores pagos pelas passagens aéreas - Caso fortuito que 

caracteriza justa causa para a rescisão contratual e exclui a cláusula 

penal – Restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas que deve 

ser integral – Autoras que também fazem jus à indenização por danos 

morais – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10013130620188260565 SP 

1001313-06.2018.8.26.0565, Relator: Thiago de Siqueira, Data de 

Julgamento: 20/03/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publ icação:  20/03 /2019) ” .  A  cor roborar :  "Processo n º 

0418364-30.2012.8.19.0001 Recorrente: Ivone Amélia de Oliveira Mattos 

Recorrente: Nelly Moutinho de Oliveira Matttos Recorrido: Costa Cruzeiros 

Agencia Marítima VOTO: As autoras afirmam que em março de 2012 

adquiriram junto à ré um pacote de viagem em cruzeiro denominado "As 

capitais da Europa", pagando o preço de R$ 7.117,18 em 7 parcelas de 

R$1.016,74, com embarque previsto para o dia 25/06/12. Ocorre que a 

segunda ré sofreu um acidente, ficando impossibilitada de embarcar. Por 

isso, entraram em contato com a ré para obter a restituição do valor pago, 

ma a ré se limitou devolver a quantia de R$ 1.086,90. Pleitearam 

indenização por danos morais e restituição integral do valor 

desembolsado, ou seja, R$ 6.030,28. A ré, em contestação, invocou a 

existência de previsão contratual para a retenção dos valores não 

devolvidos. Juntou copia do contrato sem a assinatura das autoras. 

Sentença (fls.88/93) que JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO para condenar 

a ré a restituir o valor de R$ 5318,57 as autoras a titulo de indenização por 

danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por 

danos morais. Recurso do réu deserto. Recurso da parte autora. 

Contrarrazões apresentadas. Recurso que deve ser provido para a que a 

restituição dos valores pagos pelas autoras seja feita de forma integral. 

Na hipótese, não houve desistência imotivada da viagem contratada, mas 

sim verdadeira impossibilidade de embarque em razão de motivo da saúde, 

ou seja, a segunda autora sofreu fratura de vértebra torácica decorrente 

de queda. Assim, as autoras fazem jus à devolução do preço pago, sem 

qualquer abatimento. No tocante aos danos morais pleiteados, deve ser 

prestigiado o entendimento consignado na sentença. Posto isso, 

CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL PARA 

MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PARA R$ 

6.100,44, corrigidos monetariamente a contar de cada desembolso e 

acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Rio de 

Janeiro, 24 de abril de 2013. ALEXANDRE CHINI JUIZ RELATOR (TJ-RJ - RI: 

04183643020128190001 RJ 0418364-30.2012.8.19.0001, Relator : 

ALEXANDRE CHINI NETO, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 

18/06/2013 15:18).”. Observa-se que o contrato não faz menção a multa 

em caso de rescisão contratual em caso de força maior ou caso fortuito, 

assim deve-se afastar a aplicação da cláusula quinta por não se adequar 

ao fato, devendo aplicar ao feito o art. 393 e o art. 408 do CC. "Art. 393. O 

devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”. O art. 408 

do CC assevera que incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, 

desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua 

em mora. Não se pode comparar o simples arrependimento do contratante 

com a impossibilidade decorrente de evento imprevisível, alheio à sua 

vontade, tal como o descrito e provado na inicial. O caso fortuito impõe a 

impossibilidade de cumprimento do contrato. Sendo assim, diante do 

conjunto probatório apresentado, afere-se que a restituição material 

pleiteada na inicial é devida nos limites pretendidos, cuja quantia é de R$ 

768,75. No concernente aos danos morais, insta esclarecer que a parte 

autora a priori não foi submetida a qualquer constrangimento, não sofreu 

humilhação com a conduta da parte ré e, ainda, não teve seu nome ou sua 

honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da 

personalidade, consoante dispõe o inciso X do art. 5º da Constituição da 

República. Ademais, extrai-se dos autos que a requerida ofereceu a 

devolução da matrícula conforme é possível observar nas trocas de 

mensagens via correio eletrônico anexado pela parte autora. Id. Num. 

19196914 - Pág. 1. Embora oferecida a devolução na via extrajudicial a 

parte autora não demonstrou que teria aceitado a proposta. Outrossim, 

vislumbra-se que a requerida limitou a restituição acreditando que estava 

acobertada pela cláusula contratual, casos como esses afasta-se o dever 
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de indenizar. Nesse teor: "DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR SE 

TRATAR DE DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. TUTELA 

DE URGÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS APTA A RESGUARDAR O DIREITO 

À COBERTURA SECURITÁRIA, AFASTANDO O RISCO DE PERICLITAÇÃO 

DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 

00270316020188190001, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA 

BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 14/08/2019, VIGÉSIMA 

CÂMARA CÍVEL)”. Em remate, os danos morais não devem ser 

concedidos, visto que ainda que de forma indireta quem deu causa o 

inadimplemento contratual foi a parte autora. Dispositivo Em face do 

exposto, afastada a preliminar de inépcia da petição inicial, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1. CONDENAR a parte ré a 

restituir a parte autora na quantia de R$ 768,75 (setecentos e sessenta e 

cinco reais e setenta e cinco centavos), os valores da restituição deverão 

ser acrescidos de correção monetária, indexado pelo o INPC, e juros 

simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, computados desde a data 

do pedido de restituição dia 16/06/2017. Opino pela improcedência da 

reparação em danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004107-15.2019.8.11.0037 Reclamante: Fernando Castanho 

da Silva Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que, no início de março/2018, 

iniciou o curso de “Ciências Contábeis” junto à Reclamada, no entanto, 

sem assinar nenhum contrato. O Autor relatou que, na data de 21/03/18, 

assinou junto à Reclamada o contrato de prestação de serviços 

educacionais, bem como, um aditivo contratual prevendo que o pagamento 

das mensalidades de janeiro a março/2018 seria feito no 1º mês após o 

término do curso e ainda, um “NOVO PEP” (Parcelamento Estudantil 

Privado) que lhe conferia um desconto de 70% até junho/2018. O Autor 

alegou que, após o início do curso, seus pais se prontificaram em ajudar 

com as mensalidades, motivo pelo qual, procurou um funcionário da Ré 

chamado “Felipe Augusto” que, por sua vez, teria informado sobre a 

possibilidade de ser concedida uma bolsa de 50%. O Autor destacou que, 

apesar de o referido funcionário ter lhe dado uma garantia verbal de que 

seria feita a mudança do PEP para a bolsa desconto de 50%, tal fato não 

ocorreu. O Demandante informou ter continuado com o PEP até 

outubro/2018, mesmo sem possuir os boletos para pagamento, bem como, 

que durante o todo o período sofreu com cobranças abusivas. O 

Postulante relatou que, não obstante os transtornos sofridos (demora no 

cancelamento do PEP, ausência de implantação de descontos, etc.), bem 

como, após ter realizado o pagamento de meses/valores que não sabe ao 

certo explicar se está correto, o funcionário “Felipe Augusto” lhe ofertou 

uma bolsa desconto de 70% nas parcelas vencidas/vincendas, o que não 

foi efetivado no sistema da instituição. O Autor destacou que somente no 

1º semestre conseguiu frequentar as aulas sem transtorno, contudo, nos 

demais semestres foi privado de acessar o portal, bem como, realizar 

provas sem que fosse obtida autorização e, apesar de ter tentado 

resolver a sua situação financeira, não logrou êxito. Além disso, o Autor 

relatou que em determinada oportunidade, diante de outros alunos, foi 

privado de realizar uma prova, pois, como no sistema da instituição seu 

cadastro constava como “desistente”, a matriz não encaminhou o 

documento (prova) devido. O Reclamante destacou que, sem saber se iria 

cursar o 4º semestre, não só procurou o atendente “Felipe Augusto”, 

como também, gravou toda a conversa, a qual corrobora os fatos 

narrados, dentre eles o fato do mesmo possuir uma a bolsa desconto de 

70% e ainda, os percalços acadêmicos que teve de vivenciar. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada reconheceu que as partes firmaram 

um contrato de prestação de serviços educacionais (referente ao curso 

de “Ciências Contábeis”) na data de 21/03/2018, bem como, que a 

mensalidade prevista para o ano de 2018 era representada pelo valor de 

R$ 708,00. A Ré esclareceu que, na ocasião, o Autor assinou um aditivo 

contratual correspondente à prorrogação do pagamento das três primeiras 

mensalidades para o final do curso e ainda, aderiu ao Parcelamento 

Especial Privado (PEP 30). A instituição Ré alegou que, no semestre de 

ingresso, foi lançado o PEP (financiando 70% do valor da mensalidade), 

bem como, uma bolsa de desconto, totalizando em favor do Autor uma 

bolsa no percentual de 77,33% e, portanto, restando devido pelo mesmo a 

importância mensal de R$ 160,42 (22,67%), a qual não foi paga. A 

Reclamada sustentou que, como o Autor não promoveu o pagamento das 

mensalidades referentes ao segundo semestre de 2018, bem como, a 

rematrícula para o período 2019/01, o mesmo foi desvinculado, estando 

como desistente no sistema. A Ré destacou que, nesse interim, mesmo 

constando como desistente, o Reclamante acabou por assistir as aulas 

por sua conta e, somente no final do período 2019/01, procurou a 

instituição para regularizar a sua situação. A Reclamada relatou que, 

mesmo tendo perdido a bolsa (em razão da situação de desistência), o 

setor de fidelização ofertou novamente uma bolsa de 70% para que o 

Autor continuasse seus estudos, todavia, desde que a sua situação 

financeira fosse regularizada, o que não ocorreu. A Reclamada alegou 

que o único responsável pela não implantação da bolsa foi o próprio 

Reclamante, pois, mesmo informado acerca da necessidade de 

regularização de sua situação, optou por fazê-lo apenas judicialmente 

(conforme depósito judicial das parcelas referentes aos meses 10 e 

11/2018, bem como, daquele referente aos meses 03 a 05 e 07/2019, 

todos sem qualquer incidência de correção e juros). A Reclamada 

defendeu a legalidade da não aceitação da matrícula de um aluno com 

pendências do semestre anterior, bem como, que não incorreu na prática 

de nenhum ato ilícito e ainda, reiterou que todo o ocorrido decorreu por 

responsabilidade do próprio Autor, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Convém 

alvitrar ao Reclamante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, 

VIII, do CDC) não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe 

eximir da obrigação de apresentar em juízo provas mínimas acerca dos 

fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015), 

motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de inversão formulado na inicial. 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRO: 

“Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Inicialmente, não há como deixar 

de reconhecer que a contestação protocolada nos autos se revelou um 

tanto confusa, essencialmente no tocante aos esclarecimentos 

relacionados ao valor das mensalidades devidas pelo Reclamante (já 

considerando o “PEP 30” e o valor da bolsa concedida ao acadêmico), 

motivo pelo qual, caberá a este juízo exercer a jurisdição de acordo com a 

interpretação de todo o conjunto probatório anexado aos autos. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 
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como, atento às provas apresentadas por ambos os litigantes, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Da exegese do 

“Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” apresentado pelo 

Reclamante (assinado na data de 21/03/2018), verifica-se que o valor da 

mensalidade original era representado pelo montante de R$ 944,00, o qual, 

com a incidência de um desconto concedido voluntariamente pela 

instituição, correspondia à cobrança do valor final de R$ 708,00. Ademais, 

na mesma data, o Postulante não só assinou um aditivo contratual 

(correspondente à prorrogação da cobrança das mensalidades dos 

meses de janeiro a março/2018 para o 1º mês após o término do curso), 

como também, aderiu a um “Parcelamento Estudantil Privado” (PEP 30) que 

lhe possibilitaria arcar com apenas 30% do valor da mensalidade durante o 

1º semestre/2018. De suma importância registrar que, da exegese do 

instrumento contratual correspondente ao PEP (documento anexo à inicial), 

o percentual supracitado haverá de incidir sobre o valor da mensalidade 

vigente, ou seja, R$ 944,00 (o que, com a devida vênia, foi motivo de 

confusão pela própria Reclamada ao relatar os fatos em sua defesa). Não 

se pode olvidar que, na mesma data em que os contratos supracitados 

foram assinados (21/03/2018), o Reclamante igualmente formalizou um 

“Requerimento de Solicitação de Bolsas” no percentual de 16,70%, o qual, 

ao incidir sobre o valor da mensalidade vigente, implicou em um desconto 

de R$ 157,64, traduzindo, por corolário lógico, na cobrança de uma 

mensalidade no valor de R$ 786,36. Feitas as considerações 

supracitadas, bem como, tendo em vista que, nos termos do “PEP”, o 

Reclamante haveria de arcar mensalmente com o percentual de 30% do 

valor da mensalidade, não tenho nenhuma dúvida de que o valor a ser 

adimplido pelo acadêmico durante o 1º semestre de 2018 era 

representado pela importância de R$ 235,91, ou seja, justamente o valor 

registrado no extrato financeiro anexado aos autos. Apesar de o Autor ter 

ventilado que o atendente “Sr. Felipe Augusto” lhe garantia verbalmente 

que o “PEP” seria alterado para um desconto de 50% na mensalidade, tais 

argumentos não fugiram da esfera das meras alegações e ainda, o 

Reclamante não fez questão de tentar produzir nenhuma prova nesse 

sentido, pois, postulou em sua impugnação pelo julgamento antecipado da 

lide. No tocante ao comprovante de pagamento anexo à exordial (Id. nº 

22041974), o qual o Reclamante sequer soube esclarecer do que se 

travava, tenho que o “Demonstrativo de Negociações” anexo à defesa (Id. 

nº 25585902) se prestou a fazê-lo. Como não havia honrado as 

mensalidades (ou seja, o valor de R$ 235,91) devidas à Reclamada 

durante o 1º semestre de 2018 (com exceção dos meses cujos 

pagamentos foram postergados pelo aditivo contratual), bem como, 

àquelas vencidas nos meses 07, 08 e 09/2018 (as quais, em razão do 

aditivo que prorrogou o pagamento das 03 primeiras mensalidades, 

acabaram sendo beneficiadas pelo PEP, cuja duração seria de 06 meses), 

o Reclamante acabou aderindo a uma negociação junto à instituição ensino 

para regularizar as mensalidades correspondentes aos meses de abril a 

setembro/2018 e, consequentemente, promoveu na data de 08/10/2018 o 

pagamento da importância de R$ 1.415,56 (hum mil quatrocentos e quinze 

reais e cinquenta e seis centavos). Não obstante toda a irresignação do 

Reclamante no tocante às cobranças que alegou ter recebido, entendo 

que a mesma não detém nenhum fundamento, pois, não bastasse ter 

realizado o pagamento intempestivo das mensalidades devidas de abril a 

setembro/2018 (o que, reitero, somente foi efetivado após um acordo 

firmado em outubro/2018), o consumidor quedou-se inerte em promover o 

pagamento das mensalidades vencidas de outubro/2018 em diante (o que 

igualmente compreende a rematrícula do 3º semestre), tanto é que 

depositou judicialmente parte dos valores devidos à Reclamada no curso 

destes autos (manifestação anexa ao Id. nº 23710037). Destarte, 

considerando o patente inadimplemento do Autor, tenho que a Reclamada 

apenas exerceu o seu regular direito de cobrança, não havendo como lhe 

atribuir a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). 

Oportuno registrar que, no tocante à famigerada bolsa de 70% que teria 

sido ofertada à pessoa do Reclamante, tal fato se revelou incontroverso, 

pois, a própria Reclamada destacou que houve o deferimento do benefício, 

no entanto, que o mesmo somente não foi implantado devido à situação de 

inadimplência do consumidor. A meu ver, as considerações apresentadas 

pela instituição de ensino detêm total verossimilhança, pois, segundo 

consta do “Extrato Financeiro” anexo à inicial (Id. nº 22040164), o 

percentual de 70% (lançado como “Bolsa Exceção”) realmente já 

apresentava a informação de “DEFERIDO”. Já no que diz respeito ao 

inconformismo do Reclamante com a situação cadastral de “desistente” (o 

que, da exegese das provas anexadas aos autos, perdura desde o início 

do 3º semestre), bem como, os demais percalços vivenciados pelo mesmo 

(impossibilidade de acessar o portal do aluno ou a necessidade de 

requerer a autorização para a realização de provas), entendo que não há 

a menor possibilidade de ser imputada qualquer responsabilidade à 

Reclamada. Reza o artigo 5º da Lei nº 9.870/99 que: “Art. 5º Os alunos já 

matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das 

matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da 

escola ou cláusula contratual.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo 

legal supra à presente lide, bem como, tendo em vista a flagrante situação 

de inadimplência que o Autor se encontra desde a mensalidade de 

outubro/2018, tenho que não subsiste nenhuma irregularidade no tocante 

ao lançamento de sua situação de “desistência”, pois, o fato é que não 

houve nenhuma formalização de rematrícula para o 3º semestre e ainda, 

todo o ocorrido é proveniente da desídia do próprio 

acadêmico/consumidor, motivo pelo qual, reitero, a Reclamada não deve 

ser responsabilizada (artigo 14, § 3º, II, do CDC). A fim de respaldar toda a 

fundamentação supracitada, seguem transcritos, por analogia, alguns 

julgados contemplados pela jurisprudência pátria: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECUSA À RENOVAÇÃO DE 

MATRÍCULA DE ALUNO ALEGADAMENTE INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUE NÃO É OBRIGADA A 

RENOVAR MATRÍCULA DE ALUNO INADIMPLENTE. CONSIGNAÇÃO DE 

PARTE DOS VALORES ATINENTES ÀS MENSALIDADES EFETUADA NO 

CURSO DO PROCESSO, APÓS INDEFERIMENTO DE PLEITO NA ESFERA 

FEDERAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ, APENAS NO TOCANTE À TAXA 

DE JUROS INCIDENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - 

APL: 00161864220138190001, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE 

ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, NONA CÂMARA CÍVEL).”. 

(Destaquei). Por mero amor ao debate, consigno que o Reclamante não 

apresentou nenhuma prova de que teria sido privado de realizar uma 

prova na presença de outros alunos (e, ainda que o tivesse feito, convém 

lembrar que todo o ocorrido decorreu de sua situação de inadimplência, 

tanto é que sequer havia se matriculado para o semestre em questão) e 

ainda, quem lhe convidou a retornar às atividades em sala de aula no 3º 

semestre (2019/01), cuja responsabilidade se limita a coordenação do 

curso, ressaltou que o responsável pelo setor de retenção estava 

trabalhando solucionar a situação do mesmo. Por derradeiro, 

considerando que o Reclamante não se dignou em apresentar provas 

mínimas acerca dos fatos constitutivos do seu direito (descumprindo os 

preceitos do artigo 373, I, do CPC/2015), tanto é que não foram 

apresentados quaisquer comprovantes de que as mensalidades devidas à 

instituição de ensino a partir de outubro/2018 (as quais não eram mais 

beneficiadas pelo PEP), bem como, a rematrícula do 3º semestre (2019/01) 

foram devidamente amortizadas (o que, obviamente, retira o alicerce do 

pedido correspondente à aplicação das provas não realizadas), tenho que 

outro caminho não há a ser trilhado, senão refutar integralmente as 

pretensões inaugurais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015) e ainda, DETERMINO que os valores outrora consignados 

judicialmente sejam devidamente liberados em favor da parte Autora, 

mediante a prévia indicação dos dados bancários para possibilitar a 

devida transferência, mediante alvará, a ser expedido independentemente 

do trânsito em julgado. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Primavera do Leste - MT, 18 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

1002860-96.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: ERASMO VINICIUS DE 

MORAES representado por REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA PARTE RÉ: 

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos Trata-se 

de ação indenizatória por danos morais e materiais. Alegou a parte autora 

que adquiriu da requerida uma máquina de sorvete expresso, no valor de 

onze mil reais, que em dois meses de uso a máquina apresentou defeitos, 

reclamou da situação, mas a requerida não solucionou o impasse. Nos 

pedidos requereu a reparação moral e a indenização material. A ré não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, II do CPC. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. De início reconheço a revelia e seus efeitos, tendo em vista que 

a requerida devidamente citada não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação, nos termos do art. 20 da Lei n. 

9.099/95. Dessa forma, presumem-se verdadeiras as alegações autorais, 

ademais a parte autora fez prova do fato constitutivo do seu direito ao 

juntar aos autos nota fiscal, fotografias e reclamação ao PROCON. (Id. 

Num. 20239229 - Pág. 1 e seguintes). Diante do conjunto probatório é 

evidente a presença de vício no produto e vício na prestação do serviço, 

na medida que adquirido o produto o fornecedor não reparou os vícios 

apresentados na máquina de sorvete, deixando de prestar a assistência 

devida. Sendo assim, não apresentado nenhuma excludente, compete a 

requerida indenizar a parte autora. Posto que o art. 18 do CDC assevera 

que "Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (…) II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos;”. Oportuno salientar que o Código de Defesa 

do Consumidor adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, 

consagrando-a para ao fornecimento do produto e para a prestação de 

serviços, segunda a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de bens e serviços tem o dever de 

responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. Ressalta-se que a ré ao deixar de solucionar 

o vício no produto comete ato ilícito, pois desrespeita o direito do 

consumidor. O artigo 186 do Código Civil consagra: “Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. 

Compete à parte ré agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Nesse passo, é direito básico do 

consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Sendo assim, não 

há dúvidas de que a conduta da ré provocou transtornos e dissabores na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Observa-se que a 

parte autora tentou resolver o impasse na via extrajudicial, no entanto, a ré 

manteve-se inerte e não efetivou a reparação devida ou o estorno do 

valor. Desta feita, fica caracterizado que o fato ultrapassou o mero 

aborrecimento ou dissabor, isto é, o dano moral resta configurado nos 

autos pelo descaso da parte ré para com o consumidor que mesmo após 

diversas tentativas de solução extrajudicial, viu-se obrigada a ingressar 

em juízo com demanda visando obter a restituição do montante. Acerca do 

dano moral: "A demora excessiva na reparação de vício constatado no 

produto configura dano moral, passível de indenização. Não se cuida de 

indenização por mero aborrecimento. Há, sem dúvida, violação à justa 

expectativa do consumidor de usar telefone novo, bem essencial na 

sociedade contemporânea, o que só não foi possível em razão da desídia 

das rés em reparar o vício. (TJ-SP - APL: 00001319520158260374 SP 

0000131-95.2015.8.26.0374, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 04/04/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/04/2017).” Ademais, o dano moral além de servir como 

reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também 

como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os 

estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não 

só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de 

consumo. Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento 

considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, de modo 

que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor. 3. Dispositivo Em face do exposto, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1. Condenar a ré em danos 

materiais na quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com correção 

monetária, indexada pelo INPC, a partir do prejuízo (13/07/2017), acrescido 

de juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir 

da citação; 2. Condenar a ré a reparação por danos morais no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, 

contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora 

de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da citação; Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA KAROLINA MENEZES ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA DOS SANTOS AZEVEDO OAB - MT25644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000413-38.2019.8.11.0037. INTERESSADO: ANDREA KAROLINA 

MENEZES ROSA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente ALMIRO 

SABINO DA SILVA que “Em 15 de fevereiro de 2018 a Autora recebeu 

uma ligação da empresa Ré a qual recebeu uma proposta de migração de 

seu número que pertencia a vivo para a OI. A Autora gostou da oferta 

oferecida, e acabou aceitando em fazer a migração de seu número (66) 

99983-3990, que também pertencia a vivo. Acontece Excelência, que a 

empresa Ré, ao invés de migrar o número ora solicitado pela Autora, 

migrou outro número que a mesma possuía: (66) 99928- 5579, o qual era 

utilizado para uso profissional. A partir daí começou a dor de cabeça, pois 

dias depois a Autora percebeu que seu número (66) 99928-5549 estava 

bloqueado, não conseguindo mais realizar ligações. Após alguns dias 

chegou à residência da Autora o contrato (em anexo) e o chip, que para 

sua surpresa, era o chip do número em que NÃO AUTORIZOU a migração, 

e não do qual realmente foi solicitado. Ao perceber o erro, a Autora ligou 

imediatamente a Central de Atendimento da empresa Ré, no dia 21 de 

fevereiro de 2018 (nº protocolo 201800034591597 e 201800034605114) a 
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qual obteve a informação de que não havia erro (alegaram de que ela tinha 

solicitado para aquele número), mas que abririam uma “reclamação” e que 

iria para auditoria podendo levar até 5 (cinco) dias úteis para obter 

resposta. No dia 22 de fevereiro de 2018, a Autora tornou ligar na Central 

de Atendimento da Ré (nº protocolo 2018000334864522) solicitando o 

reparo do erro, mas foi informada de que eles não faziam a migração para 

vivo, sendo somente a empresa a ser contratada que poderia realizar tal 

serviço, portanto, tendo que ligar para vivo e pedir a migração. Assim 

sendo, não lhe restando alternativa, no mesmo dia, a Autora ligou para a 

empresa vivo (nº protocolo 20184212466958), pedindo para voltar seu 

número pertencer a eles, mas foi informada que essa transição levaria em 

torno de 30 DIAS para ocorrer. Vale ressaltar Excelência, de que a Autora 

utilizava deste número para trabalho, ou seja, ficou mais de 30 dias com 

seu número inativo, sem poder utilizar seu meio de trabalho por um ERRO 

causado pela empresa Ré, tendo grandes prejuízos, ocasionados por todo 

esse tempo sem seu número ativo. Finalmente, no dia 29 de março de 

2018 a Autora conseguiu retornar seu número para a empresa vivo, 

pensando assim que havia acabado o transtorno causado pela empresa 

Ré, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Adiante começaram as 

cobranças por parte da empresa Ré, relativo ao uso do número ao qual 

NÃO AUTORIZOU, tanto é que NUNCA SE QUER ABRIU O CHIP que 

recebeu! Cumpre salientar que após alguns meses as cobranças pararam, 

tendo assim a Autora pensado que finalmente tinha acabado o transtorno. 

Mas para sua surpresa, após vários meses, mais especificamente em 23 

de janeiro de 2019, a Autora recebeu em sua residência um boleto (em 

anexo) com vencimento para o dia 25/01/2019, no valor de R$ 1.247,96 

(hum mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), que 

poderia ser pago com desconto no valor de R$ 830,64 (oitocentos e trinta 

reais e sessenta e quatro centavos), caso contrário teria seu nome 

protestado após o vencimento. Esses valores eram cobrados por causa 

de uma fatura do mês de março de 2018 no valor de R$ 16,93 (dezesseis 

reais e noventa e três centavos), outra de abril de 2018 no valor de R$ 

66,08 (sessenta e seis reais e oito centavos), e por fim, uma de maio de 

2018 no valor de R$ 1.164,95 (hum mil cento e sessenta e quatro reais e 

noventa e cinco centavos). Imediatamente, após receber o boleto de 

cobrança, a Autora ligou para o SAC da empresa Ré (nº protocolo 

201900014424155), para entender do que se tratava, e para sua surpresa 

foi informada de que era por conta de FATURAS QUE NÃO HAVIAM SIDO 

PAGAS (correspondente aos meses de março, abril e maio) e a MULTA 

POR QUEBRA DE CONTRATO, por ter migrado seu número novamente 

para Vivo”. SIC Contesta a requerida aduzindo que a parte autora 

contratou com a empresa em 2013 e que “No caso em tela, o autor 

requereu a transferência dos serviços e, por motivos alheios à requerida 

solicitou o retorno do mesmo à sua antiga prestadora de serviços. Assim, 

não houve qualquer irregularidade no cancelamento da portabilidade, pois 

os serviços foram habilitados e depois suspensos, tendo o contrato 

retornado à CLARO”. SIC Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Em que pese a parte autora afirmar que solicitou a 

portabilidade da linha (66) 99983-3990 e que a empresa requerida teria 

feito a portabilidade do número (66) 99928- 5579, verifica-se no contrato 

de portabilidade que a própria parte autora apresenta com a inicial que o 

número constante no referido contrato é o que foi feito a portabilidade, 

qual seja, (66) 99928- 5579. Ainda, a parte autora não comprova nos 

autos qual a data teria migrado novamente sua linha para a operadora 

VIVO, bem como não comprova que solicitou a portabilidade da linha (66) 

99983-3990. Portanto, não comprovando a parte autora que solicitou a 

portabilidade da linha alegada, a data em que fez a nova portabilidade para 

a operadora VIVO, devido a cobrança de multa por descumprimento 

contratual. Ressalta-se novamente que conquanto o CDC preveja a 

inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e 

não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das 

condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da 

alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova 

diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In 

casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos 

fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela 

parte requerente. Cabe à parte autora, ser diligente na produção de 

provas, devendo apresentar todos os documentos necessários para 

cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Tendo a ré 

agido no exercício regular do direito ao cobrar as faturas regulares e a 

multa de fidelização, não há ato ilícito e, por conseguinte, não há dano 

moral a ser indenizado. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-62.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1002138-62.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

EGIDIO ZANATTA - EPP PARTE RÉ: DIVINA MARIA DE SOUZA SENTENÇA 

1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação de cobrança. Narrou a parte 

autora que é credora de R$ 120,29, afirmou que a requerida adquiriu 

diversas mercadorias do seu estabelecimento, mas não cumpriu com a 

contraprestação. Nos pedidos requereu a satisfação do crédito na quantia 

atualizada de R$ 317,26. A parte requerida foi devidamente citada, mas 

não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. Salienta-se que é dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, II do CPC. 

Mérito Inicialmente, certifico que parte ré não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação, sendo assim reconheço a 

revelia e seus efeitos, logo presumem-se verdadeiras as alegações 

autorais, nos moldes do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Além da presunção de 

veracidade, verifica-se que a parte autora apresentou provas que atestam 

o fato constitutivo do seu direito, na medida que juntou aos autos ficha 

cadastral, instrumento de confissão de dívida e nota dos produtos 

adquiridos que comprovam a origem dos débitos. (id. Num. 19453747 - 

Pág. 1 e seguintes). Com efeito, verifica-se que a parte requerida não 

cumpriu com seus encargos contratuais, sendo assim assiste razão a 

parte autora. Insta salientar que o princípio da obrigatoriedade dos 

contratos informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o 

contrato válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No 

mesmo trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído 

livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma 

verdadeira norma de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a 

intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura 

não cumprida segundo a vontade que a constituiu.”. Por fim, constatada a 

inadimplência, determino que a parte ré cumpra com seus encargos. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Condenar a parte 

ré a pagar a parte autora o montante R$ 317,26 (trezentos e dezessete 

reais e vinte e seis centavos - débito já atualizado), para futuras 

atualizações observar os termos contratuais. 2. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007124-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE APARECIDA FERREIRA KOPPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 141 de 813



EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1007124-93.2018.8.11.0037 Reclamante: Ivanete Aparecida 

Ferreira Kopper Reclamada: Embratel TVSAT Telecomunicações S.A. 

(CLARO S.A.) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não haver a 

necessidade de serem produzidas outras provas (seja documental, 

testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do 

CPC/2015). Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na 

petição inicial que, na data de 15/05/2016, contratou um plano de TV por 

assinatura junto à Reclamada, mediante o pagamento de uma mensalidade 

no valor de R$ 144,50. A Autora relatou que, por 19 meses, promoveu o 

pagamento de todas as faturas devidas à Reclamada, contudo, no intuito 

de diminuir os gastos mensais, acabou aderindo a uma plataforma digital 

de filmes/séries. A Postulante informou que, durante as tratativas de 

cancelamento com a Reclamada, acabou escolhendo manter o plano 

apenas no tocante aos canais abertos, passando a ser cobrada a 

importância de R$ 20,46. A Autora destacou que, na data de 22/10/2017, 

como seu novo plano incluía apenas canais abertos, optou por promover 

uma recarga denominada “RECARGA PROMO FÁCIL 15” no valor de R$ 

9,90 para ter acesso a um determinado número de canais fechados e, 

após usufruir de tal serviço por 15 dias, optou por fazer uma nova 

recarga denominada “RECARGA PROMO TOP 30” no valor de R$ 62,90. No 

entanto, a Reclamante informou que, mesmo tendo realizado a recarga, os 

canais não foram liberados, motivo pelo qual, na data de 03/01/2018, optou 

por encerrar os serviços junto à Reclamada (Protocolo nº 

2018647784906). Além disso, a Postulante relatou que, como os 

prepostos da Reclamada não estavam localizando o seu endereço, bem 

como, a fim de evitar qualquer aborrecimento/multa, promoveu a devolução 

dos equipamentos junto à representante da empresa. A Postulante relatou 

que, para sua surpresa, mesmo com o cancelamento dos serviços em 

janeiro/2018, passou a receber cobranças indevidas por parte da 

Reclamada. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada reconheceu que houve vínculo entre as partes, contudo, de 

forma diversa das considerações iniciais, sustentou que não foram 

apresentadas provas acerca da regular aquisição dos canais “à la carte” 

(tanto é que a tela apresentada pela Autora demonstra que o pedido de 

recarga foi cancelado), razão pela qual não há de se falar em restituição 

de valores (danos materiais). A Reclamada relatou que, de fato, na data 

de 03/01/2018, a Reclamante optou por não continuar com o plano, 

todavia, a mesma permaneceu com um ponto adicional que lhe dava 

acesso as recargas. A Ré destacou que, apesar de os equipamentos 

principais terem sido restituídos em 18/01/2018, nos sistemas da empresa 

consta que, na data de 26/09/2018, houve uma nova abertura de retirada 

de equipamento. A Demandada defendeu que os valores cobrados a título 

de débitos pendentes referem-se à utilização dos serviços antes da 

solicitação de cancelamento, bem como, que inexistem danos morais a 

serem indenizados, pois, a situação vivenciada pela Reclamante não 

passou de um mero dissabor. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme será 

devidamente fundamentado. - Da pretensão de cancelamento do plano c/c 

declaração de inexistência de débito: No tocante às pretensões 

declaratórias perseguidas pela Reclamante, entendo que as mesmas 

reivindicam a proteção jurisdicional. Da exegese dos esclarecimentos 

fáticos apresentados pela consumidora, bem como, considerando todos 

os documentos que instruíram a inicial, não tenho dúvidas de que a 

relação existente entre as partes perdurou de maio/2016 (contrato anexo 

ao Id. nº 16134156) até 03/01/2018, oportunidade em que foi formalizado o 

cancelamento definitivo do vínculo (Protocolo de Atendimento nº 

2018647784906). De suma relevância registrar que, até a data 

correspondente ao cancelamento da relação contratual, todas as 

mensalidades foram devidamente adimplidas por parte da Reclamante, não 

havendo de se falar na existência de qualquer pendência até 

dezembro/2017, conforme pode ser facilmente atestado pelo extrato de 

pagamentos anexo à inicial. Além disso, não se pode olvidar que a 

Reclamante foi diligente em apresentar um documento denominado “Ordem 

de Serviço” (Id. nº 16134179), correspondente à restituição dos 

equipamentos pertencentes à empresa Ré na data de 18/01/2018. Pois 

bem, embora a Reclamada tenha sustentado que a Autora permaneceu 

com um “ponto adicional” que lhe dava acesso as recargas, tenho que tal 

fato não restou devidamente comprovado, o que demonstra patente 

desrespeito ao que preconiza o artigo 373, II, do CPC/2015. Inobstante a 

empresa Ré tenha ventilado que os valores cobrados em detrimento da 

parte Autora são pendências relacionadas à utilização dos serviços 

“antes” da solicitação de cancelamento, tenho que tais considerações não 

detêm a menor credibilidade. Consoante mencionado alhures, a 

Reclamante não só comprovou a sua situação de total adimplência (até o 

mês 12/2017), como também, que os serviços foram cancelados em 

03/01/2018 e ainda, que os equipamentos foram devidamente restituídos 

em 18/01/2018. Ademais, todas as faturas apresentadas pela Reclamante 

demonstraram que as cobranças realizadas a partir de fevereiro/2018 

foram geradas após o término do vínculo contratual, o que, inegavelmente, 

faz emergir não só a ilicitude das cobranças, mas, principalmente, a 

irrefutável falha na prestação dos serviços por parte da Reclamada. No 

intuito de fortalecer o posicionamento supra, segue abaixo uma decisão 

proveniente do TJRS: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

PORTABILIDADE DA LINHA FIXA E INTERNET BANDA LARGA. 

COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA 

LINHA MÓVEL. A prova dos autos dá conta das cobranças indevidas, 

lançadas pela ré após o cancelamento da linha móvel do autor. Diante 

disso, correta a declaração de inexistência do débito. (...). (TJ-RS - 

"Recurso Cível": 71009123829 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: 10/02/2020).”. (Destaquei). Destarte, tendo em vista 

que a Reclamante apresentou provas idôneas acerca do término da 

relação negocial, bem como, de que inexistem débitos pendentes de 

pagamento, reitero que as pretensões declaratórias submetidas à 

apreciação deste juízo comportam acolhimento. - Do dano material: Já no 

que diz respeito à pretensão da Reclamante em ser indenizada a título de 

danos materiais, entendo que a mesma deve ser repelida. Inobstante a 

parte Autora tenha sustentado que promoveu uma “RECARGA PROMO 

TOP 30”, mediante o pagamento do valor de R$ 62,90 (sessenta e dois 

reais e noventa centavos), bem como, que não lhe foi proporcionado o 

acesso aos “canais fechados” pelo período de 30 dias, entendo que tais 

argumentos não fugiram da esfera das meras alegações. Extrai-se dos 

documentos protocolizados junto à exordial que inexiste qualquer 

comprovante de pagamento da importância supracitada e ainda, 

principalmente, a tela apresentada pela própria consumidora (Id. nº 

16134171) demonstra que o “status” da famigerada “RECARGA PROMO 

TOP 30” se encontra cancelada, razão pela qual, não há como ser 

acolhido o pedido indenizatório formulado pela Reclamante. A fim de 

fortalecer a sucinta fundamentação supra, segue transcrita, por analogia, 

uma recente decisão contemplada pelo TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INTERRUPÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - Não comprovado o prejuízo econômico, 

não há que se falar em indenização por danos materiais. (TJ-MG - AC: 

10188160070515001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 

10/02/0020, Data de Publicação: 18/02/2020).”. (Destaquei). - Do dano 

moral: Por derradeiro, no que concerne à pretensão indenizatória a título 

de danos morais, entendo que a mesma comporta a proteção deste juízo. 

Via de regra, contemplo o entendimento de que situações relacionadas a 

cobrança indevida de valores, assim como ocorre na presente lide, não se 

prestam em configurar qualquer ofensa aos direitos inerentes à 

personalidade do consumidor. No entanto, excepcionalmente, tenho que o 

martírio vivenciado pela Demandante não merece ser desprezado, pois, 

apesar de ter honrado todas as faturas devidas à Ré durante a vigência 

da relação negocial (a qual perdurou de 05/2016 a 12/2017), bem como, 

ter comprovado a formalização do pedido de encerramento do vínculo em 
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janeiro/2018 (Protocolo nº 2018647784906), ainda assim a empresa Ré 

demonstrou uma lamentável falha na prestação dos seus serviços. Além 

de ter ignorado a solicitação de encerramento do vínculo contratual feita 

pela consumidora, a Reclamada passou a direcionar em detrimento da 

Reclamante inúmeras cobranças indevidas, não só por meio de boletos 

injustificadamente encaminhados todo o mês (conforme consta dos 

documentos que instruíram a inicial), como também, por meio de 

implacáveis contatos telefônicos (consoante pode ser facilmente 

visualizado no Id. nº 24949614). Como se não bastasse, consta dos 

sistemas da Reclamada (consoante pode ser visualizado nas telas 

colacionadas ao corpo da contestação) que houve uma suposta abertura 

de retirada de equipamento em 09/2018, ou seja, meses após a Autora 

não só ter formalizado o pedido de encerramento da relação negocial, 

como também, já ter promovido a devolução dos famigerados 

equipamentos. A meu ver, as considerações supracitadas demonstram 

nitidamente um desrespeito da empresa Ré no tocante à pessoa da 

consumidora, pois, de forma totalmente injustificada, passou a criar 

obstáculos desnecessários para o encerramento do vínculo e o pior, 

direcionou em face da Reclamante excessivas cobranças indevidas. Em 

se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de 

consumo (em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume 

todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado 

todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar 

que consumidores como a Reclamante viessem a ser prejudicados. 

Portanto, em decorrência dos referidos atos ilícitos praticados pela 

Reclamada (artigo 186 do Código Civil), entendo que a mesma deve ser 

devidamente responsabilizada. No que tange à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que as condutas 

perpetradas pela Reclamada provocaram transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral suportado pela 

Reclamante (superando a esfera de um mero dissabor cotidiano), uma vez 

que, reitero, não só deixou de atender prontamente a solicitação de 

cancelamento do vínculo contratual (formalizada em janeiro/2018), como 

também, direcionou em face da consumidora insistentes cobranças 

abusivas (seja por meio de faturas ou ligações). Nesse sentido, segue 

transcrita, por analogia, uma decisão do TJSP: “APELAÇÃO – TELEFONIA 

– COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS - Mesmo após diversas 

tentativas de cancelamento – com envio de notificação extrajudicial ao 

endereço da ré – as cobranças pelo serviço de internet e televisão 

continuaram a serem feitas - Dano moral deve ser mantido. RECURSO 

I M P R O V I D O .  ( T J - S P  1 0 0 1 1 6 6 6 4 2 0 1 6 8 2 6 0 0 1 0  S P 

1001166-64.2016.8.26.0010, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 22/11/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 23/11/2017).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo 

imaterial suportado pela parte Autora está intimamente concatenado aos 

atos ilícitos praticados pela Reclamada, os quais, reitero, nesta lide se 

revelaram irrefutáveis. Quanto ao valor da indenização em danos morais, 

o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, 

as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, a fim de evitar o locupletamento indevido da Reclamante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, apenas para DETERMINAR 

que a Reclamada providencie o cancelamento do plano de TV por 

assinatura existente em nome da Reclamante (até mesmo porque o pedido 

de cancelamento não só foi realizado em janeiro/2018, como também, os 

equipamentos foram restituídos à empresa Ré), bem como, DECLARAR a 

inexistência de quaisquer débitos referentes ao mesmo. Ademais, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais à Reclamante no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código 

Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual, não havendo de 

se falar na existência de danos materiais a serem indenizados. Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Primavera do Leste - MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz 

(a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006932-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MILTA DA CRUZ BARALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

CLAUDENICE SERAFIM OAB - MT24906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006932-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MILTA DA CRUZ BARALDI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da 

competência do Juizado Especial Alega a requerida incompetência do 

Juizado em razão da matéria, visto que, a demanda exige prova pericial 

complexa. O Termo de Ocorrência e as fotos encartadas nos autos são 

suficientes para identificar a irregularidade no medidor, onde é possível 

verificar “Desvio de energia no ramal de entrada”. Portanto, rejeito a 

preliminar em epígrafe. Mérito Aduz a parte autora MILTA DA CRUZ 

BARALDI que é responsável pela UC 6/1895073-3 e que recebeu em 

julho/2018 uma fatura com valor exorbitante de R$5.283,89, para 

vencimento em 15/10/2018 referente a recuperação de consumo. Afirma 

ainda que aluga o imóvel. A parte requerida em sua peça contestatória 

sustenta que os argumentos dispensados pela parte requerente, não é 

provido de qualquer razão em sua pretensão, eis que se trata de um 

débito totalmente devido, onde a parte requerida agiu no exercício regular 

de seu direito. Assevera a parte reclamada que enviou técnicos ao local 

onde se encontra a unidade consumidora para verificar o que estava se 

passando, realizando assim uma vistoria no medidor da unidade 

consumidora, materializada através de um Termo de Ocorrência de 

Inspeção - TOI (acostado aos autos no ID 21021708), onde se verificou 
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que o medidor da residência encontrava-se com “Desvio de energia no 

ramal de entrada”, o que estava provocando, consequentemente, uma 

medição a menor, nos mencionados meses, na unidade consumidora. 

Salienta, por fim, que foi promovida a recuperação de consumo perante a 

referida UC, com base nos três maiores valores de medição dos últimos 

doze meses, critério esse indicado como correto pela ANEEL, conforme 

previsão da Resolução n.º 414/2010. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete a parte reclamante provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Ficou caracterizado pelo TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO 

anexado pela parte reclamada, que a parte autora estava ausente durante 

a vistoria. Todavia, em que pese a ausência da parte autora durante a 

vistoria, verifica-se no relatório de consumo apresentado no ID 21021706 

que o consumo após a vistoria é muito superior ao período apurado, 

vejamos: Período de apuração: 06/2016 a 06/2018 variando o consumo 

entre 0, 01, 03, 07, 51, 52, 56, 57, 61 e 65kWh, sendo que entre 08/2017 a 

05/2018 o consumo foi 0kWh. Após a vistoria, o consumo foi entre 166, 

169, 183, 186, 209, 281, 287, 311 e 319kWh, sendo que o mês seguinte à 

vistoria o consumo foi de 311kWh, portanto, muito acima do consumo 

anteriormente apurado. Desta feita, a parte requerida comprovou 

suficientemente a irregularidade constatada, o que estava provocando 

uma medição a menor na unidade consumidora, ocasionando tal situação a 

recuperação de consumo discutida na presente lide, seguindo para tanto 

as normas da ANEEL. De tal sorte que a parte requerida não pode ser 

responsabilizada pelo fato da fatura não atender às expectativas da parte 

requerente, ou de ter esta o fornecimento de energia interrompido pelo não 

pagamento na data do vencimento das faturas, quando devidamente 

intimada da mora. Ressalta-se ainda que a parte autora pleiteia a 

declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais. 

Como se vê, trata-se de cobrança devida, não havendo que se falar em 

inexistência do débito e de indenização por danos morais. Ressalta-se que 

em que pese a parte autora sustentar que aluga o imóvel, sequer 

apresenta contrato de aluguel, sendo que a UC está em seu nome, 

portanto, sendo a mesma responsável pelo débito. A proibição do corte da 

energia, no entanto, deve ser mantida, porquanto é pacífica a 

jurisprudência no sentido de que a suspensão só pode ser realizada 

quando a inadimplência for relativa à fatura normal do consumo. A 

requerida apresentou pedido contraposto no valor de R$5.283,89 (cinco 

mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos). Sendo o 

pedido contraposto no mesmo valo discutido na inicial e não tendo a parte 

autora comprovado o pagamento, é totalmente possível o deferimento do 

pedido, conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO - TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR 

COMPROVADA - FATURA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - ATO 

ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANO MORAL INEXISTENTE - PEDIDO 

CONTRAPOSTO - PROCEDÊNCIA MANTIDA - DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, 

conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado 

por pessoa que se denomina inquilino do consumidor e que acompanhou a 

inspeção, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual. 2. Hipótese 

em que foi necessária a realização de perícia no equipamento medidor, 

visto que se trata de irregularidade no aparelho, regra estabelecida na 

Resolução 414/2010 da ANEEL. 3. Para que seja imputada a 

responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: 

conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a 

prática de conduta ilícita pela requerida. 4. No caso, correta a sentença 

que acolheu o pedido CONTRAPOSTO. 5. Não comprovada falha na 

prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência 

de débito, indenização por danos morais, uma vez que a negativação nos 

órgãos de proteção ao crédito foi legítima. 6. Recurso conhecido e não 

provido. (N.U 1002536-34.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, 

Publicado no DJE 28/03/2019). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, por conseguinte, extingo o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado, 

condenando a parte requerente ao pagamento da quantia devida à parte 

requerida, no valor de R$5.283,89 (cinco mil, duzentos e oitenta e três 

reais e oitenta e nove centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, a 

partir do vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto (18/06/2019), devendo a parte 

requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste 

dispositivo. Ratifico a liminar somente quanto à abstenção de suspensão 

no fornecimento do serviço de energia elétrica, referente ao objeto da lide. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste, 28 de fevereiro de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LRFW PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

BARBARA FERNANDA RIVA OAB - MT22317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEVY PLASTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1001044-16.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

LRFW PRE-MOLDADOS E METALURGICA LTDA - ME PARTE RÉ: LEVY 

PLASTICOS LTDA - ME SENTENÇA Trata-se de ação indenizatória por 

danos morais e materiais. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. FUNDAMENTOS Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

II do CPC. Revelia Reconheço os efeitos revelia em face da parte 

requerida, pois devidamente citada não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Mérito Constata-se que a parte 

requerida não entregou os produtos adquiridos pela parte autora, no caso 

dois banheiros plásticos no valor de R$ 2.296,00. Além da presunção da 

veracidade, a parte autora juntou aos autos nota fiscal, comprovante de 

pagamento e e-mail remetido a ré, para provar o fato constitutivo do seu 

direito. (ID. Num. 11965688 - Pág. 3 e seguintes). Portanto, diante da 

inexistência de qualquer excludente de responsabilidade, afere-se que 

houve inadimplemento contratual. Por consequência, deverá a parte ré 

restituir a parte autora pelos valores despendidos com a compra dos 

produtos que não lhe foram entregues. Por outro lado, o fato não 

configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. 

Sabe-se que a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, no 

entanto, os requisitos são mais rigorosos, pois o ato ilícito deve macular a 

honra ou a boa fama da pessoa jurídica, não basta qualquer contrariedade 

para dar ensejo a reparação imaterial. Nesse contexto, é salutar 

colacionar os ensinamentos do Ilustríssimo Professor Flávio Tartuce, que, 

assim, apresenta: “o dano moral da pessoa jurídica atinge sua honra 

objetiva, que é a repercussão social da honra, sendo certo que uma 

empresa tem uma repercussão perante a coletividade.”. Em remate, o 

descumprimento de um dever contratual não é causa que, por si só, gera 

o dano moral. Fundamentação apresentada passo a opinar. 3. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, PARA: 1. Condenar a partes ré a restituir o valor de R$ 

2.296,00 (dois mil duzentos e noventa e e seis reais), com correção 

monetária, indexada pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (17/03/2017), e 

juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação; Opino pela 
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improcedência da reparação por danos morais. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEIXEIRA ROSA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. LUIZ - MARINGA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA MORSELLI DE ALMEIDA OAB - PR52121 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1001237-94.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

TEIXEIRA ROSA TRANSPORTES LTDA - EPP PARTE RÉ: R. A. LUIZ - 

MARINGA - ME SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação de 

cobrança. A parte autora narrou que a requerida é devedora da quantia 

de R$ 18.000,00 referente a última parcela do caminhão que teria adquirido 

da demandante. Nos pedidos requereu a condenação em R$ 21.977,77 

referente a atualização do débito, mais R$ 9.000,00 referente a multa 

contratual. A parte requerida afirmou que teria acordado com a parte 

autora que para efetivar o pagamento do débito a requerida deveria retirar 

dez pneus da marca Michelin na casa do comercial do senhor Willian 

Almeida Pereira, localizado na cidade de Rondonópolis, mas que a parte 

autora não os retirou, e que os pneus foram roubados em 18/10/2017, 

sendo, portanto, a cobrança indevida. Salienta-se que é dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Dos autos, denota-se que a parte 

requerida não negou o negócio jurídico, no entanto, afirmou que acordou 

com a parte autora outra forma de pagamento e que teria cumprido com a 

obrigação. Ocorre que não há prova hábil que comprova o respectivo 

acordo, pois o cheque de dezoito mil venceu em 06/01/2018, e os pneus 

que supostamente cobririam a dívida foram roubados em 18/10/2017, ou 

seja, a ordem cronológica dos fatos não atestam a veracidade da defesa 

apresentada, nem mesmo evidenciam a mora do credor em receber. 

Ademais, para provar a convenção a ré deveria apresentar declaração 

emitida pela parte autora que ateste sua concordância no suposto acordo, 

visto que o contrato juntado não menciona qualquer quitação através de 

pneus. (Id. Num. 18504570 - Pág. 1). Pontua-se que o credor não é 

obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais 

valiosa, é que dispõe o art. 313 do Código Civil. Além do que o pagamento 

deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, pois, assim 

determina o art. 308 do CC. Dessa forma, a ré não comprovou a quitação, 

assim, não provou o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do 

autor, logo, não se afastou do seu ônus probatório conforme anuncia o 

art. 373, II, do CPC. Com efeito, verifica-se que a parte requerida não 

cumpriu com seus encargos contratuais e está inadimplente, sendo assim 

assiste razão a parte autora. Insta salientar que o princípio da 

obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez efetivado o acordo de 

vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as partes passam a ser 

obrigadas a cumpri-lo. No mesmo trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o 

contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao ordenamento 

jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito, autorizando, 

portanto, o contratante a pedir a intervenção estatal para assegurar a 

execução da obrigação porventura não cumprida segundo a vontade que 

a constituiu.”. Nesse passo, constatada a inadimplência, determino que a 

parte ré cumpra com seus encargos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para: 1. Condenar a parte ré a pagar a parte autora o 

montante R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos 

contabilizados a partir de 7 de janeiro de 2018. 2. Condenar a ré a multa 

contratual na quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com correção 

monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, um por 

cento, ao mês, ambos contabilizados a partir de 7 de janeiro de 2018. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002894-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WERNI ADOLFO DREYER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

1002894-71.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: HERMANN & HERMMAN 

LTDA - ME PARTE RÉ: WERNI ADOLFO DREYER SENTENÇA 1. SÍNTESE 

DOS FATOS Trata-se de ação de cobrança. A parte autora narrou que a 

requerida é devedora da quantia de R$ 2.100,00 referente a prestação de 

serviço, por essa propõe a presente demanda para satisfazer seu crédito. 

A parte requerida foi devidamente citada, mas não compareceu à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. Salienta-se que é 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2.FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, II do CPC. Mérito Inicialmente, certifico 

que parte ré não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação, sendo assim reconheço a revelia e seus efeitos, logo 

presumem-se verdadeiras as alegações autorais, nos moldes do art. 20 

da Lei nº 9.099/95. Além da presunção de veracidade, verifica-se que a 

parte autora apresentou provas que provam o fato constitutivo do seu 

direito, na medida que juntou aos autos boleto bancário e notas de venda 

com assinatura do consumidor que comprovam a origem dos débitos. (Id. 

num. 20333838 - Pág. 1). Com efeito, verifica-se que a parte requerida não 

cumpriu com seus encargos contratuais e está inadimplente, sendo assim 

assiste razão a parte autora. Insta salientar que o princípio da 

obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez efetivado o acordo de 

vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as partes passam a ser 

obrigadas a cumpri-lo. No mesmo trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o 

contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao ordenamento 

jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito, autorizando, 

portanto, o contratante a pedir a intervenção estatal para assegurar a 

execução da obrigação porventura não cumprida segundo a vontade que 

a constituiu.”. Nesse passo, constatada a inadimplência, determino que a 

parte ré cumpra com seus encargos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

OPINO PELA PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, para: 1) Condenar a parte ré a pagar a parte autora o 

montante R$ 2.561,95 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e 

noventa e cinco centavos - débito atualizado até 02/05/2019). Para futuras 

atualizações incidirá correção monetária, indexada pelo INPC, e juros 

simples de mora de 1%, um por cento, ao mês, ambos contabilizados a 

partir de 03/05/2019. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as 
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cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007951-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. MENEZES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO NÚMERO: 1007951-07.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: 

TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA - ME PARTE RÉ: L. F. MENEZES - 

EPP SENTENÇA Trata-se de ação de execução de título executivo 

extrajudicial (cheque). A parte executada apresentou contestação no id. 

24143638. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, assim passo a fundamentar e a decidir. FUNDAMENTOS 

Pontua-se que a requerida apresentou contestação, ocorre que o meio 

processual adequado para se defender perante ação de execução de 

título extrajudicial é embargos à execução, nos termos do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95. No entanto, considero a defesa apresentada tendo em vista que 

a parte demanda foi levada a erro, na medida que citada foi alertada, 

equivocadamente, para apresentar contestação no prazo de cinco dias. 

(Id. Num. 22422657 - Pág. 1). Assim, atenta aos princípios da 

economicidade e celeridade que rege o procedimento do Juizado Especial 

Cível, recebo a peça de intitulada de contestação como embargos à 

execução e passo a julgá-la. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar 

de inépcia da petição inicial Não há que se falar em inépcia por ausência 

de causa debendi, vez que a ação funda-se em execução de título 

extrajudicial não prescrito, dessa forma desnecessária a apresentação do 

negócio que deu origem ao título de crédito, no caso o cheque, sendo 

assim rejeito a preliminar. Mérito Dos autos, denota-se que a parte autora 

provou o fato constitutivo do seu direito, já que anexou aos autos os 

cheques emitidos pela parte ré. (Id. Num. 16880350 - Pág. 1.). Vislumbra 

que a cártula apresenta todos os requisitos formais previstos no art. 1º, 

da Lei 7.357/85. Com efeito, verifica-se que a parte requerida não cumpriu 

com seus encargos, sendo assim assiste razão a parte autora, pois diante 

da literalidade do título a parte pode exigir tudo que esta expresso na 

cártula. Ressalta-se que é desnecessária a demonstração do negócio 

jurídico de origem, haja vista que os títulos de créditos são marcados pelos 

princípios da autonomia e abstração. Uma das decorrências da autonomia 

é o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de 

boa-fé, consagrado pelo art. 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85). 

Assim, em regra, o emitente do cheque não pode invocar exceções 

pessoais contra o terceiro de boa-fé que recebeu o título. Dessa forma, as 

alegações da emitente não podem se sobrepor a autonomia e abstração 

do título. Por fim, constatada a liquidez, a certeza e exigibilidade do título, 

determino que a parte ré cumpra com seus encargos, nos limites da 

cártula emitida. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela improcedente os 

embargos da execução, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Para 

satisfação do crédito, nos termos art. 829, do CPC, determino que a 

executada, em três dias, efetue o pagamento da dívida, cuja quantia é de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir 

de 23/09/2018; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz 

de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010430-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSVIDIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

8010430-19.2016.8.11.0037 PARTE AUTORA: OSVIDIO PINHEIRO & CIA 

LTDA - ME PARTE RÉ: CELESTINO RODRIGUES DE MORAES JUNIOR 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação monitória fundada 

em cheque. Narrou a parte autora que vendeu materiais ao requerido e 

recebeu como pagamentos cheques na quantia total de R$ 7.876,00, mas 

os cheques foram devolvidos pelo motivo 11 e 12 (ausência de fundos). 

Nos pedidos requereu a condenação da ré para efetivar o pagamento. A 

parte requerida foi devidamente citada, mas não compareceu à audiência 

de conciliação e não apresentou contestação. Salienta-se que é 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2.FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, II do CPC. Mérito Inicialmente, certifico 

que parte ré não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação, sendo assim reconheço a revelia e seus efeitos, logo, 

presumem-se verdadeiras as alegações autorais, nos moldes do art. 20 

da Lei nº 9.099/95. (Id Num. 16433959 - Pág. 1). Outrossim, a parte autora 

provou o fato constitutivo do seu direito, já que anexou aos autos os 

cheques emitidos pela parte ré (Num. 3604584 - Pág. 1 ). Com efeito, 

verifica-se que a parte requerida não cumpriu com seus encargos, sendo 

assim assiste razão a parte autora, pois diante da literalidade dos títulos a 

parte pode exigir tudo que esta expresso na cártula. Ressalta-se que 

mesmo tratando-se de ação monitória desnecessária a demonstração do 

negócio jurídica de origem, porquanto a ré manteve-se inerte e não 

questionou os pedidos, diante disso há presunção de veracidade das 

alegações narradas na inicial. Nesse passo, enuncia a Súmula 531-STJ: 

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o 

emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à 

emissão da cártula. Pois, solicitar que a ré demonstre a causa debendi é 

formalismo exagerado que afronta a economia processual, princípio 

basilar previsto no art. 2º da Lei 9.099/95. Por fim, constatada a 

inadimplência, determino que a parte ré cumpra com seus encargos, nos 

limites das cártulas emitidas, nos moldes do art. 701 do CPC. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: Condenar a parte ré, nos termos 

do art. 701 do CPC, a pagar a parte autora o montante de: R$ 1.728,00 (mil 

setecentos e vinte e oito reais), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir 

de a partir de 27/04/2015; R$ 1.728,00 (mil setecentos e vinte e oito reais), 

com correção monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora 

de 1% (um por cento), ao mês, a partir de 27/03/2015; R$ 2.420,00 (dois 

mil quatrocentos e vinte reais), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir 

de 12/04/2015; R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por cento), ao 

mês, a partir de 20/04/2015. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Sendo necessária a 

expedição de alvará judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, 

observando-se em caso de transferência para a conta do patrono a 

existência de cláusula conferindo poderes para "receber, dar quitação" no 

instrumento procuratório. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006508-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATAGA SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ARANTES DRUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

1006508-21.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: MATAGA SUPERMERCADO 

LTDA - ME PARTE RÉ: OSVALDO ARANTES DRUM SENTENÇA 1. SÍNTESE 

DOS FATOS Trata-se de ação de cobrança. A parte autora narrou que a 

requerida é devedora da quantia de R$ 3.770,33 referente a mercadorias 

adquiridas e não pagas. A parte requerida foi devidamente citada, mas 

não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

contestação. Salienta-se que é dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, II do CPC. 

Mérito Inicialmente, certifico que parte ré não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação, sendo assim reconheço a 

revelia e seus efeitos, logo presumem-se verdadeiras as alegações 

autorais, nos moldes do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Além da presunção de 

veracidade, verifica-se que a parte autora apresentou provas que provam 

o fato constitutivo do seu direito, na medida que juntou aos comprovantes 

de venda a prazo que comprovam a origem dos débitos. (Id. Num. 

15433204). Com efeito, verifica-se que a parte requerida não cumpriu com 

seus encargos contratuais e está inadimplente, sendo assim assiste razão 

a parte autora. Insta salientar que o princípio da obrigatoriedade dos 

contratos informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o 

contrato válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No 

mesmo trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído 

livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma 

verdadeira norma de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a 

intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura 

não cumprida segundo a vontade que a constituiu.”. Nesse passo, 

constatada a inadimplência, determino que a parte ré cumpra com seus 

encargos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) 

Condenar a parte ré a pagar a parte autora o montante R$ 3.770,33 (três 

mil setecentos e setenta reais - débito atualizado até 24/07/2018). Para 

futuras atualizações incidirá correção monetária, indexada pelo INPC, e 

juros simples de mora de 1%, um por cento, ao mês, ambos contabilizados 

a partir de 25/07/2018. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação 

do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PROJUDI. Intimem-se. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003246-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS PAROLIN DA SILVA 27607127020 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO NÚMERO: 

1003246-29.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS PAROLIN DA 

SILVA PARTE RÉ: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 

SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Trata-se de ação de cobrança. A 

parte autora narrou que prestou serviços de locação de maquinário, mas 

que a requerida deixou de efetuar a contraprestação que lhe é devida, 

assim requereu a condenação da ré em R$ 26.072,58. A parte requerida 

foi devidamente citada, mas não compareceu à audiência de conciliação e 

não apresentou contestação. Salienta-se que é dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTOS Registra-se que a 

prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

II do CPC. Mérito Inicialmente, certifico que parte ré não compareceu à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação, sendo assim 

reconheço a revelia e seus efeitos, logo presumem-se verdadeiras as 

alegações autorais, nos moldes do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Além da 

presunção de veracidade, verifica-se que a parte autora apresentou 

provas que provam o fato constitutivo do seu direito, na medida que juntou 

aos autos contrato de empreitada que prova a relação jurídica entre as 

partes, extrato bancário e planilha dos débitos. (ID. Num. 20819107 - Pág. 

1). Com efeito, verifica-se que a parte requerida não cumpriu com seus 

encargos contratuais e está inadimplente, sendo assim assiste razão à 

parte autora. Insta salientar que o princípio da obrigatoriedade dos 

contratos informa que uma vez efetivado o acordo de vontades, sendo o 

contrato válido e eficaz, as partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No 

mesmo trilhar, Maria Helena Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído 

livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma 

verdadeira norma de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a 

intervenção estatal para assegurar a execução da obrigação porventura 

não cumprida segundo a vontade que a constituiu.”. Nesse passo, 

constatada a inadimplência, determino que a parte ré cumpra com seus 

encargos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) 

Condenar a parte ré a pagar a parte autora o montante R$ 26.072,58 (vinte 

e seis mil e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos - débito 

atualizado). Para futuras atualizações incidirá correção monetária, 

indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, um por cento, ao mês. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a 

qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado 

no PROJUDI. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004124-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMISARIA PRIMAVERA COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO N: 1004124-22.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: GILBERTO JOSÉ 

CADOR PARTE EXECUTADA: CAMISARIA PRIMAVERA COMÉRCIO E 

CONFECÇÕES LTDA - ME SENTENÇA Trata-se da ação de execução de 

título judicial. Fica dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar e decidir. Compulsando os autos 

verifica-se que a parte exequente foi intimada para indicar bens de 

propriedade da parte executada passível de penhora sob pena de 

extinção, ocorre que transcorrido o lapso temporal deixou de indicá-los. 

(Id. Num. 23731531 - Pág. 1). Com efeito, dispõe o art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95, que: “Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” Nesse sentido o entendimento jurisprudencial: 

“Os princípios norteados no § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 são de ordem 

pública, portanto inalteráveis. Assim sendo, a não indicação de bens por 

parte do exeqüente acarreta a presunção da inexistência de bens 

penhoráveis, pelo qual deve ser o feito extinto.” (TR de Conselheiro 

Lafaiete – Rec. 017/98 – Rel. Juiz José Aluísio Neves da Silva – j. em 

10.08.1998). Ademais, para extinção do processo de execução, ante a 

inexistência de bens penhoráveis, desnecessária se faz a intimação 
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pessoal da parte exequente. A propósito: “PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO 

DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, 

CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95.1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exequente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95.” 

(...). (TJMT - RNEI, 1825/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 15/07/2010, Data da publicação no DJE 

23/09/2010). Assim, tendo em vista que até o momento o exequente não 

logrou êxito na localização do de bens penhoráveis em nome da parte 

executada, opino pela EXTINÇÃO do processo, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004020-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROCESSO Nº: 1004020-59.2019.8.11.0037 PARTE AUTORA: ELCIO JOSÉ 

DA SILVA PARTE RÉ: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SENTENÇA 

Dispenso o Relatório nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. No caso, há presença de transação entre as partes no ID. 

Num. 24410937 - Pág. 1. Nota-se que as cláusulas da avença estão 

regulares, não vejo motivo que impeça a homologação do acordo. Com 

efeito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO E POR CONSEQUÊNCIA PELA 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002064-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ENIR SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002064-08.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MOISES ENIR SOUZA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da prescrição Alega o requerido que a pretensão autoral 

encontra-se prescrita, visto que o ato ilícito motivador da presente ação 

ocorreu em 2014, tendo a ação sido proposta somente após o prazo de 03 

(três) anos previsto no artigo 206, §3º, V do Código Civil. Entretanto, em 

que pese a alegação da parte requerida, a pretensão autoral é amparada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que para a hipótese 

de reparação de danos, o prazo é quinquenal, conforme artigo 27 do CDC, 

in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. In casu, a parte autora pleiteia a restituição dos 

descontos a partir de JANEIRO/2014 e a ação foi proposta em abril/2019, 

portanto, prescrito apenas o período de janeiro/2014 a março/2014. Mérito 

Inicialmente cumpre registrar que deixo de intimar a parte autora para se 

manifestar acerca das faturas de ID 24978112, uma vez que os demais 

documentos são suficientes para o julgamento da lide. Sustenta a parte 

autora que MOISES ENIR SOUZA DOS SANTOS “O Autor, aposentado e 

pensionista militar, foi surpreendido com descontos em seu holerite de 

valores referente a um cartão de crédito do contrato de n° 2465511 da Ré, 

sem a sua autorização. Ocorre que, este crédito NÃO FOI CONTRATADO 

pelo Autor, com descontos diferentes no holerite desde o ano de 2014, 

conforme tabela demonstrativa abaixo, Holerites e Consulta de Averbação 

anexos (Doc.3- Holerites e Doc.4- Consulta de Averbação). Assevera 

que, o Autor, por diversas vezes contatou a Ré na esperança de 

suspender os descontos indevidos, porém, suas tentativas restaram 

frustradas, com diminuição patrimonial e diversos transtornos suportados 

por toda família”. Sic. Pleiteia a devolução da quantia de R$21.937,43 e 

danos morais. O reclamado, em sua peça de bloqueio, sustenta 

“contrariando a alegações autorais, ressalta-se que pela parte autora foi 

contratado o cartão de crédito consignado de conta interna nº 

4346393937168007, mediante convênio para consignação em folha de 

pagamento, após expressa manifestação de vontade da sua parte, desde 

junho do ano de 2006, quando o contrato foi formalizado com o Banco 

Cruzeiro do Sul. Conforme faturas apresentadas pelo Réu do cartão de 

crédito consignado com utilização para diversas compras em 

estabelecimentos comerciais, telesaques, tendo sido realizados, inclusive, 

após a migração do produto em 2013, fato que comprova que não cabe 

prosperar suas alegações de desconhecimento do contrato”. sic A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor do ônus de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Em simples análise dos documentos apresentados pela 

requerida e em que pese a parte autora sustentar que contratou cartão de 

crédito consignado com a requerida, verifica-se que embora o banco não 

ter apresentado o contrato, a requerida apresentou no ID 21450928 

faturas constando a utilização regular do cartão para realização de 

compras. Registra-se que a relação contratual entre as partes restou 

demonstrado nos autos 1002063-23.2019.8.11.0037. Ressalta-se ainda 

que não é crível que a parte autora tenha sofrido descontos por anos e 

não tenha tomado providências. Por fim, frisa-se novamente que as 

faturas apresentadas comprovam a utilização regular do cartão de crédito. 

Em impugnação, a parte autora não impugnou especificamente as faturas 

apresentadas e as transcoes nela constantes. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito de restituição e indenizatório. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011747-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ALIANCA EMPREITEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011747-52.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME EXECUTADO: NOVA ALIANCA EMPREITEIRA LTDA - 

ME Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in 

fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Extinção A presente demanda 

se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo a parte autora 

requerido o arquivamento dos autos ante a inexistência de bens para 

penhora, com a expedição de certidão para fins de Protesto e para instruir 

futura Execução (art.’s 580-590 / CNGC Judicial). Pelo exposto, reconheço 

a inexistência de bens passíveis de penhora, bem como a falta de 

interesse do credor em prosseguir com a execução, razão pela qual 

JULGO EXTINTA o presente Cumprimento de Sentença, nos termos do §4º 

do art. 53 da Lei 9.099/95. Desde já, DETERMINO ex officio que a 

secretaria deste Juízo proceda a emissão da Certidão de Crédito em favor 

do exequente, intimando-o para recebimento, em conformidade com o 

Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 75 (Substitui o 

Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se 

aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no 

caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor 

(nova redação - XXI Encontro – Vitória/ES). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes 

da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-86.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LUIZ ARTUZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001438-86.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LEONARDO LUIZ ARTUZI 

REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da incompetência para julgamento 

Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte 

requerente LEONARDO LUIZ ARTUZI que houve um aumento 

desproporcional na cobrança das faturas de água, passando da média de 

R$99,00 para o valor de R$180,00 no mês de dezembro/2018; R$135,47 

no mês de janeiro/2019 e o valor de R$383,21 para o mês de referente 

fevereiro/2019, tendo em vista que suas faturas antigas não 

ultrapassavam nem metade desse valor. Diz que a empresa requerida 

realizou vistoria no imóvel, porém, não constatou qualquer irregularidade. 

Assim, contratou um encanador para analisar o sistema hidráulico da 

residência, a fim de verificar a existência de eventual vazamento, no 

entanto, nada foi encontrado. Afirma que apesar de tentar solucionar a 

lide na via administrativa, não obteve êxito, conforme consta do protocolo 

sob o n.º 2019/9255, registrado em data de 06/03/2019. O requerido 

contesta, sustentando que “cumpre ressaltar que o Autor efetivamente 

consumiu a quantidade de água apontada na fatura impugnada. Além 

disso, é possível observar na vistoria realizada na residência do 

consumidor, que fora verificado vazamentos internos, sendo orientado o 

reparo”. sic O presente caso comporta a inversão do ônus da prova, nos 

termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual foi determinado antes da realização da audiência de instrução. 

Ademais, como sendo um imperativo do próprio interesse, a teor do artigo 

373, II do Código de Processo Civil, é da parte ré a prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante. 

Entretanto, a ré não comprovou nos autos de forma segura que houve o 

efetivo consumo pelo autor. A empresa ré em que pese sustentar a 

existência de consumo e de vazamento, não apresentou nenhum 

documento hábil a comprovar suas alegações, uma vez que apresentou 

apenas telas sistêmicas, portanto, não comprovando o efetivo consumo 

para a cobrança excessivamente superior ao consumo médio dos meses 

antecedentes a fatura impugnada pelo autor. O aumento repentino e 

excessivo no consumo de água, sem qualquer razão afasta a presunção 

de veracidade da cobrança. Após a emissão das faturas contestadas, 

verifica-se que o consumo do autor voltou a ser o consumo médio 

anterior, o que evidencia a ocorrência de erro na medição, já que não 

comprovado nenhuma irregularidade no imóvel ou no medidor. Acerca da 

validade da medição de hidrômetro com leitura muito acima do consumo 

habitual sem qualquer justificativa, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. CORSAN. SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA 

COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL. 

VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. HIDRÔMETRO 

ENCAMINHADO À AVALIAÇÃO PELO INMETRO. LAUDO QUE CONCLUIU 

PELA MEDIÇÃO A MENOR. INADEQUAÇÃO DO HIDROMETRO. Narrou a 

parte autora, por meio de pedido de balcão, que as faturas de consumo 

referentes aos meses com vencimento em fevereiro e março de 2018, 

vieram com valores de R$ 689,29 e R$ 1.214,20, respectivamente. Disse 

que solicitou à demandada a suspensão do débito e a aferição do 

hidrômetro. De acordo com o que foi apurado no laudo, o hidrômetro não 

possui as condições mínimas à verificação do consumo e que, após a 

substituição, o consumo se manteve regular, com registros abaixo das 

farturas anteriores. Requereu a desconstituição das cobranças e a 

devolução do valor de R$ 689,29. A requerida, por sua vez, sustentou que 

mesmo que tenha ocorrido a reprovação do equipamento pelo INMETRO, 

esta se deu porque o hidrômetro vinha medindo a menor o consumo 

efetivamente disponibilizado ao autor e que a submedição, ao contrário da 

sobremedição, é condição que beneficia o usuário em detrimento da 

Corsan, porquanto mede menos do que o volume efetivamente consumidor 

pelo usuário. Afirmou que o consumo elevado pode decorrer de simples 

desperdício, como também de vazamento no ramal interno. A sentença foi 

de procedência da ação, a fim de descontinuar a cobrança, determinando 

a emissão de nova fatura, com o cálculo da fatura referente à 

competência 01/2018, tendo por base o valor de 12,3kwh, bem como para 

condenar a ré a proceder a devolução ao autor dos valores cobrados 

além daqueles devidos. Pois bem. O aumento excessivo e abrupto no 

consumo, sem razão concreta, afasta a presunção de legalidade inerente 

aos atos praticados pela demandada, com relação às faturas ora 

impugnadas. A demandada não trouxe aos autos nenhum indício 

probatório acerca de eventual vazamento interno na unidade de consumo 

da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

CPC, considerando que a ré é especializada na atividade, não sendo 

plausível atribuir tal encargo à parte demandante, notadamente 

hipossuficiente na relação. Por outro lado, o autor providenciou testes nas 

instalações hidráulicas da sua residência, não sendo constatados 

vazamentos, como se verifica do relatório de fl. 20. O fato é que foi 

constatado defeito no hidrômetro que não registrava o consumo correto, 

não cabendo ao consumidor o dever de pagamento do cosumo registrado 

a maior quando ausente outra explicação plausível que não o problema do 

medidor. Desse modo, resta mantida a decisão que determinou a 

desconstituição das faturas e a emissão de nova, com a devolução do 

valor pago pelo autor a maior. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008195992, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 
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Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/12/2018). RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

FORNECIMENTO D ÁGUA. CORSAN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE VALOR EXORBITANTE E MUITO 

ACIMA DA MÉDIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CONSUMO 

EXAGERADO. AUSENTE PROVA ROBUSTA DE CONSUMO IRREGULAR OU 

VAZAMENTO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE 

DOS ATOS PRATICADOS PELA PARTE RÉ QUE CEDE FACE A OUTROS 

ELEMENTOS. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007503196, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 27/09/2018). Diante da aplicação do inciso 

VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus 

da prova revela a incumbência da requerida de demonstrar que houve o 

efetivo consumo ou, no caso, que houve o vazamento significativo para 

justificar o alto consumo e, ainda, que não houve qualquer erro de leitura, 

tendo em vista que o alto consumo foi aferido em um único mês de 

consumo em valor de quase dez vezes o que habitualmente era 

consumido no imóvel. Dessa forma, diante da nítida irregularidade pela 

desproporcionalidade entre a média de consumo e o valor exigido na 

fatura, cabe a declaração de inexigibilidade da fatura do mês de 

fevereiro/2019, devendo a empresa ré considerar a média dos 06 meses 

anteriores no valor apurado pela parte autora. A parte requerente pleiteia 

ainda a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Todavia, a simples cobrança de débito, mesmo que indevida, 

porém sem a inclusão de restrição de crédito, sem a utilização de meios 

vexatórios ou ultrajantes e não havendo a suspensão dos serviços 

prestados, não configura dano moral in re ipsa. A Turma Recursal Única 

deste Tribunal também já se manifestou a respeito: RECURSO INOMINADO 

– RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA 

INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS VEXATÓRIOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A simples 

cobrança de débito, ainda que indevida, mas sem a inclusão de restrição 

de crédito ou a utilização de meios vexatórios, não gera dano moral in re 

ipsa. Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ Ap 

1857973220098190001 e TJPR Ap 8239585. (...) (TJMT/TRU 

120100518735/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013) RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, 

ainda que indevida, mas sem a inclusão de restrição de crédito ou a 

utilização de meios vexatórios, não gera dano moral in re ipsa. 

Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ Ap 1857973220098190001 e 

TJPR Ap 8239585. (TJMT/TRU 221008020118110001/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

16/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013) Inclusive, recente 

decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

manteve a sentença proferida por este juízo por seus próprios 

fundamentos, em matéria semelhante: recurso inominado. ação anulatória 

de ato jurídico c/c cancelamento de débito c/c indenização por danos 

morais. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. danos 

morais não configurados. mero aborrecimento. sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ainda que 

tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais 

gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos 

meros dissabores do cotidiano. 2. A toda evidência, inexiste qualquer 

situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, 

considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de 

gerar o dano de natureza extrapatrimonial, resolvendo-se a questão com a 

declaração de inexistência do débito e/ou devolução da quantia paga 

indevidamente. 3. Danos morais não configurados no caso sub examine, 

ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora. 4. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 

0022514-36.2015.811.0002; Juíza Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA; julgado em 01/07/2016) (grifo nosso). Entretanto, 

embora os efeitos da cobrança vexatória sejam presumidos e não 

dependerem de prova, os fatos que ensejaram a cobrança tida como 

vexatória ou ultrajante deve ser comprovado, já que é impossível presumir 

que toda cobrança é vexatória. Portanto, diante do exposto e 

considerando ainda que não há nos autos prova de qualquer fato que 

possa ser considerado vexatório ou ultrajante, entendo que não se 

encontra caracterizado dano moral. Isto posto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na 

inicial apenas para declarar a desconstituição do débito no valor de 

R$383,21 (trezentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) 

referente à fatura do mês de fevereiro/2019 e determinar a retificação da 

referida fatura, devendo a empresa ré considerar a média dos 06 meses 

anteriores no valor apurado pela parte autora, registrando que a fatura 

contestada já foi quitada pela parte autora através de depósito judicial, 

confirmando a antecipação de tutela. Determino a expedição de alvará do 

valor depositado em juízo (ID 19164827) no valor de R$105,00 (cento e 

cinco reais) em favor da empresa requerida. DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. Ratifico a liminar. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012198-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFE DA MANGUEIRA COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEKA INDUSTRIA MATOGROSSENSE DE CONEXOES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA OAB - MT18617-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8012198-77.2016.8.11.0037 Reclamante: Grife da Mangueira 

Componentes Hidráulicos LTDA - ME Reclamada: Deka Industria 

Matogrossense de Conexões LTDA – EPP Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que teve o nome de sua empresa 

protestado indevidamente pela parte Requerida, em decorrências de 

compras que não realizou. Alega tentou solucionar o fato 

administrativamente, contudo não logrou êxito. Assim pleiteia a declaração 

de inexistência do débito e indenização a título de dano moral. A parte 

requerida contesta a parte Requerente alegando que a parte Requerente é 

sua cliente, e que devido a um problema na entrega, a parte Requerente 

solicitou o cancelamento da compra. Aduz que devido ao vencimento dos 

boletos estarem próximos, não foi possível cancelar o envio para protesto, 

entretanto, assim que constatado o equívoco, os protestos foram 

cancelados, conforme documento de ID 5073859. Afirma que o protesto 

foi realizado em 19.10.2016 e que estes foram baixados em 21.10.2016, 

demonstrando assim, que não houve nenhum prejuízo a parte Requerente. 

Assim, assegura que inexiste qualquer ato ilícito praticado. Por fim requer 

a improcedência dos pedidos. A parte Requerente apresentou impugnação 

a contestação apenas alegando que a parte Requerida não trouxe 

nenhuma comprovação de que o pedido foi realizado e reiterando o pedido 

de danos morais. A parte Requerida manifesta em sequência afirmando 

que a impugnação a contestação foi protocolada fora do prazo, motivo 

pelo qual deve ser excluída do feito, entretanto não vejo razão para tanto, 

uma vez que esta não trouxe nenhum fato novo, motivo pelo qual rejeito o 
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pedido. No contexto dos autos, verifico que a parte Requerida reconheceu 

o equívoco, tendo baixado o protesto 02 (dois) dias depois da sua 

disponibilização. Assim, pela verificação dos documentos constantes nos 

autos, bem como pela confissão da parte Requerida de que houve o 

protesto, mesmo que baixado logo em seguida, não há dúvida de que 

ocorreu o ato ilícito decorrente do protesto indevido do nome da parte 

Requerente. Não há dúvida de que a conduta da requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu nome inscrito por 

um débito inexistente, sendo este o seu único protesto. O inciso V, do 

artigo 5º, da Constituição Federal, dispõe que "é assegurado o direito à 

indenização por dano material, moral ou à imagem". Patente é o dever 

indenizatório decorrente do dano moral, em razão do protesto indevido 

sofrido pela parte Requerente. Tem-se que a reparação deve ser 

proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância 

da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à 

satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da 

indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do 

quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano. O 

dever de reparar o dano advindo da prática de ato ilícito, tratando-se de 

ação baseada na responsabilidade civil subjetiva, regrada pelo art. 927 do 

Código Civil, exige o exame da questão com base nos pressupostos da 

matéria, quais sejam, a ação/omissão, a culpa, o nexo causal e o resultado 

danoso. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, bem como, pelo artigo 186 do Código Civil, e 

não pode deixar de ser observada. A extensão do dano se mede pela sua 

extensão, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil. Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, confirmo a liminar concedida no 

ID 3624058, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para 

condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação (14.11.2016). Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201240 Nr: 9015-06.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKILES AQUINO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON DOS SANTOS - 

OAB:10153/O

 Autos código 201240

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 21.05.2020 às 15:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 17 de dezembro de 2019.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 232743 Nr: 5853-32.2019.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, BALDUINO 

VICENTE PERIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA GREGÓRIO LIMA - 

OAB:MT. 9539

 Vistos.

Designo o dia 19/03/2020 às 13:10 horas para a oitiva da testemunha 

Milton Carlos de Sena Magalhães.

Sem prejuízo, determino sua condução coercitiva, vez que devidamente 

requisitado não compareceu ao presente ato.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Sai a presente intimada.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234730 Nr: 6736-76.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GIMENES DA SILVA, MAYCOL 

JORDAN DE MORAIS RIBEIRO, ADOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:MT 21676/O, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, 

WILMARY DOS SANTOS VILELA - OAB:MT 20662

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado da acusada 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 
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artigo 411, § 4° c.c artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138169 Nr: 9126-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GOMES 

COELHO - OAB:MT 18452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - OAB:MT 18452

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado do acusado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a informação da 

polícia civil local que a testemunha substituída pela defesa – PC Mendonça 

não pertence aos quadros da polícia civil.

Primavera do Leste-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 15299638, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004413-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN SILVA BORGES (REQUERENTE)

JIUVANEIDE NARCIZA DA SILVA (REQUERENTE)

ANALIO ANTONIO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR MARTINS DE OLIVEIRA 04258500135 (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 803,30 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25858416, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 389,90 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004603-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DA CRUZ LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 566,35 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26129899, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 152,95 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004991-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAURILIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ALVES 10372614450 (REQUERIDO)

DAIANE FERREIRA DOS REIS ASSENCAO 13451525747 (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 14987343, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 
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Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004310-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELE DA SILVA ASSUNCAO PONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25609716, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003848-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25059186, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004704-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1004704-72.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono do requerente 

cientificado de que deverá trazer a parte exequente independente de sua 

intimação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 04/12/2019 Hora: 09:20 .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004704-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26849284, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001435-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEISEANE DE PAULA ARAUJO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 743,32 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 17844682, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 329,92 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 613,47 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 18004419, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 200,07 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KARINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e o valor 

de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá 

ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, 

e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERICK FERNANDO BORELI DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. , sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e o 

valor de R$ 148,998 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004059-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25367330, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003986-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25366978, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004065-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVIR JOSE MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 566,68 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25367335, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 153,28 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004054-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MATOS LOPES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25367325, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004312-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANIEL PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25612296, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005125-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25367797, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004066-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25367337, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,998 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 
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Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001986-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIS CORLASSOLI (REQUERENTE)

ADRIANA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25712552, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004452-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS PAPKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25869920, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR AUGUSTO TURCATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 582,55 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25805828, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 169,15 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004295-96.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25603394, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 608,85 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26582918, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 195,45 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 
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sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004298-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIDE SILVA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25603023, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004058-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25367326, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004609-42.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE CRISTINA SCHWAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 566,35 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26133118, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 152,95 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE MOURA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25846484, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004070-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PAULO MARTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR OAB - MT13661/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 566,68 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25806345, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 153,28 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 
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Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001973-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUARES ANGELO STRAMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 573,64 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25805823, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 160,24 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004453-54.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS PAPKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25871111, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003975-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 579,76 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 17795523, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 166,36 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004604-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 566,35 que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26131018, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 152,95 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004605-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 566,35 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26131021, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 152,95 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 
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após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001977-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO ARNDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (REQUERIDO)

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 572,08 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25805840, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 158,68 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004403-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 25859041, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004619-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO COSTA CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26142652, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004579-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 562,38 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26127636, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 148,98 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004607-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERNANE SANTOS MARCELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 566,35 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26131586, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 152,95 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 
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Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004606-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO SCHOITY ABE DA SILVA OAB - SP118597 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 566,35 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença ID nº 26131034, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 152,95 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005915-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO FORO DA COMARCA DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 

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

ERICO DE ALMEIDA DUARTE PROCESSO n. 1005915-80.2018.8.11.0040 

Valor da causa: R$ 929,13 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: LILIANE GONCALVES DE ALMEIDA 

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 1.287, Pinheiros, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: RONAIRTON VIEIRA SANTOS 

Endereço: desconhecido INTIMANDO: RONAIRTON VIEIRA SANTOS 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 413,40, referente as custas 

processuais, prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo que a guia deverá 

ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – 

Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – 

preencher o número único do processo e buscar, após conferir os dados 

do processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que 

após o pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante 

de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as 

devidas baixas. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

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

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

JANAINA PAULA STUANI ALVES DA SILVA, digitei. SORRISO, 27 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

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

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

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

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

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

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

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

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

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

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

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

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004726-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIK WINER FRANCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI FRANCO DO NASCIMENTO OAB - 571.172.331-68 

(REPRESENTANTE)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DAVOLI LOPES OAB - SP143370-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CORREA RODRIGUES OAB - RJ110459 (ADVOGADO(A))

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS OAB - RJ135132-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados da parte 

requerida, via DJE, para que promova o recolhimento dos honorários do 

expert, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante sistema SISCONDJ 

DEPÓSITOS JUDICIAIS do e. TJ/MT. DECISÃO: "...Por todo o exposto, 

REJEITO a preliminar. Ademais, não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se 

há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; 

IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é 

completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 

6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade 

(intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial. 

Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de 

data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. 

CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 
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beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004726-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIK WINER FRANCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI FRANCO DO NASCIMENTO OAB - 571.172.331-68 

(REPRESENTANTE)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DAVOLI LOPES OAB - SP143370-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO CORREA RODRIGUES OAB - RJ110459 (ADVOGADO(A))

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS OAB - RJ135132-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados da parte 

requerida, via DJE, para que promova o recolhimento dos honorários do 

expert, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mediante sistema SISCONDJ 

DEPÓSITOS JUDICIAIS do e. TJ/MT. DECISÃO: "...Por todo o exposto, 

REJEITO a preliminar. Ademais, não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a ser expurgada, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. A par disso, FIXO os seguintes pontos controvertidos: I) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) se 

há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; 

IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, se é 

completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 

6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade 

(intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a realização da prova pericial. 

Desta feita, NOMEIO como perito do Juízo o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, devendo o mesmo ser intimado para designação de 

data. ARBITRO em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários periciais. 

CONSIGNO que os custos com a mencionada perícia devem ser 

suportados pela demandada, haja vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária. Aliado a isso, a parte demandada 

dispõe de meios para custeio dos honorários periciais. No ponto, oportuno 

o disposto no art. 82 do CPC, o qual traz o seguinte: Art. 82. Salvo as 

disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 

prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Desta 

feita, INTIME-SE a demandada para que proceda ao depósito dos 

honorários periciais, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias. Desde já, 

em consonância com o disposto no § 4º, do art. 465 do CPC, AUTORIZO o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados todos os esclarecimentos necessários. No mais, INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistente técnico, no prazo de 05 

(cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no prazo comum de 10 (dez) 

dias, depois de apresentado o laudo técnico pericial, independentemente 

de intimação. O laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 

(trinta) dias, podendo o expert iniciar os trabalhos imediatamente. 

ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos controvertidos como quesitos do 

Juízo, bem como aqueles apresentados pelas partes. Aportando o laudo 

aos autos, INTIMEM-SE as partes para manifestarem. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006015-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO DALLASTRA (AUTOR(A))

SERGIO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI OAB - DF21242-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIO TESSARO JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT17453-O (ADVOGADO(A))

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437/O 

(ADVOGADO(A))

AYESKA BIFON OAB - MT24657/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se acerca do petitório Ids. 29612125 e 29612132 (referente a 

revisão de honorários periciais), bem como efetuar o depósito devido, 

para realização de perícia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003815-21.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ RODRIGUES FIORENZANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REU)

INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, redesignei para o dia 13-04-2020, às 17:00 horas, a 

realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, tendo em vista ter 

ocorrido em equívoco na data anteriormente designada. SORRISO, 28 de 

fevereiro de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106633 Nr: 9681-37.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL IND.DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, ARIEL AUTOMOVEIS, CAROLINA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PETRI SOLETTI - 

OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - OAB:86844 , 

FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - OAB:109.730, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265, MARCELO TOSTES CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MÁRCIO NOVAES CAVALCANTI - OAB:90.604, Patrícia 

Carliene Barros Giacomoli - OAB:, Roberto César da Silva - OAB:, 

THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:
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 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, para manifestarem-se acerca do laudo pericial (fls. 382/400), no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, § 1º do NCPC;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2237 Nr: 120-82.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS LARA, EDSON LUIZ 

STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que analisando os autos constatei que o executado Edson Luiz 

Stellato também não foi intimado da penhora dos bens imóveis, conforme 

termo retro lavrado. Ainda, que não encontrei nos autos comprovante do 

registro da penhora na matrícula dos imóveis, diante disto, impulsiono os 

autos para intimar a parte exequente para comprovar o referido registro, 

no prazo de 15 dias. Caso ainda não tenha sido registrado, deverá o 

exequente efetivar o pagamento da guia de certidão de processo com 

busca, juntado nos autos para que seja lavrada a certidão de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11942 Nr: 1099-68.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CLAYTON DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI - OAB:Defens. Pública

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, acerda da penhora realizada via RENAJUD à fl. 199. 

Ainda, INTIMO para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

A guia e comprovante de pagamento deverão ser juntados aos autos, no 

prazo legal, OU na hipótese de necessidade de cumprimento do ato em 

outra Comarca, deverá efetuar o recolhimento das custas (preparo) da 

carta precatória para posterior encaminhamento ao juízo deprecado via 

malote digital ou, para, querendo, retirar a carta precatória a fim de 

distribuir na Comarca deprecada, a fim de posibilitar a expedição de 

mandado de avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20877 Nr: 1057-14.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, CARMEM LUCIA 

FERRONATO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ 

ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, JUNIOR ANTONIO MAGGI 

- OAB:6.544, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte AUTORA para 

no prazo legal se manifestar quanto ao interesse na penhora dos veículos 

do executado localizados junto ao sistema RENAJUD, tendo em vista que 

todos possuem restrição veicular anteriores a ordem judicial dos 

presentes autos.

Sorriso, 27/02/2020.

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 5018-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI ROMEU SCHREIBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO ALBINO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:/MT 5368, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - OAB:21905/O, 

SILVÉRIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:/MT 4720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA CAMPOS RANGEL 

GOMES DE ARRUDA - OAB:175175

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR as partes Exequente e Executada acerca da penhora 

realizada nos autos à fl. 233.

(XXX) INTIMAR a parte exequente, via DJE, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. A guia e comprovante de pagamento deverão 

ser juntados aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39395 Nr: 2235-90.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, acerca dos resultados da consulta via RENAJUD, às 

fls. 214/216, devendo manifestar-se requerendo o de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57364 Nr: 1192-16.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAB FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA, 

MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI, CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR, ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - 

OAB:17201-MT, YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA THOMAS - 

OAB:20.492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, acerda da penhora realizada via RANAJUD à fl. 240. 

Ainda, INTIMO para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ. 

A guia e comprovante de pagamento deverão ser juntados aos autos, no 

prazo legal, com o fim de expedição de mandado de avaliação e intimação, 

OU na hipótese de necessidade de cumprimento do ato em outra Comarca, 

deverá efetuar o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória 

para posterior encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, 

para, querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 101042 Nr: 3871-81.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO RICARDO BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATC - ASSOCIAÇAO DOS 

TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376/GO, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15.013, SAJUNIOR 

LIMA MARANHAO - OAB:6356

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida para que 

providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para 

posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, para 

querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103662 Nr: 6682-14.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA PUHL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CHAVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ISABEL HERTMANN 

EVALD ROSA LOPES - OAB:18326/O, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 INTIMAÇÃO DA PENHORA LAVRADA NOS AUTOS "TERMO DE PENHORA 

DE BENS MÓVEIS

Nos termos do Artigo 845 §1º do NCPC. Nesta data, no processo acima 

identificado, conforme determinação da MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara 

da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande, às fl. 126 e nos termos do Artigo 845, § 1º do NCPC, procedo 

a redução à Termo da Penhora do(s) bem(ns) denominado(s): a) 

VEÍCULO: MARCA/MODELO: DAFRA/TVS APACHE RTR 150, PLACA: 

OAT-2996, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2011/2012, CHASSI: 

95VGF3J2BCM007046;

b) VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL SERIE OURO, PLACA DBZ-6414, 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2000/2001, CHASSI: 9BWCA15X91T021697 

e; c) VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/XLR 125, PLACA JZC-9705, 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2000/2000, CHASSI: 9C2JD1700YR014418, 

de propriedade do Executado Moacir Chaves Campos, ficando o mesmo 

como Depositário Fiel, comprometendo-se a não abrir mão do bem sem 

ordem expressa deste juízo, ficando ciente das consequências e 

penalidades legais em caso de descumprimento desse compromisso. E, 

para constar, lavrei o presente termo, que lido e aceito, vai devidamente 

assinado por mim, Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139157 Nr: 10202-11.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS 

-SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC INSTALAÇÕES AGRO INDUSTRIAL LTDA 

ME, REGINA RODRIGUES RIBEIRO, AMILTON DE MELO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, por seus 

advogados, via DJE, acerca dos resultados da consulta via RENAJUD, às 

fls. 85/88, devendo manifestar-se requerendo o de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181460 Nr: 9946-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEC, DDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:15331-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGILIO 

MEDEIROS - OAB:4783/B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, de que as informações prestadas pela Receita Federal, 

referente a executada se encontram arquivadas em pasta própria nesta 

Secretaria, para ciência e requerimentos que entender cabíveis, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202241 Nr: 10891-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA MOURA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:OAB/MT11.990, Thais Sversut - OAB:9634

 Impulsiono os autos para intimar a requerida para manifestar nos autos, 

no prazo de 05 dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003538-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALÍCIO SANTOS REIS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

Autos n. 1003538-73.2017.811.0040. Sentença homologatória Vistos etc. 

Sem delongas, ante a manifestação de vontade das partes (id. 29716844), 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença. Por conseguinte, SUSPENDO o 

feito até o cumprimento integral da obrigação. CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE 

O NECESSÁRIO, SERVINDO CÓPIA COMO ALVARÁ DE SOLTURA DO 

EXECUTADO NATALICIO SANTOS REIS. Cientifique-se o Parquet. Às 

providências.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001501-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINETE CARVALHO KLEINIIBING (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELY ROSA SILVA LIMA OAB - MS6865 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Délcio Romano (TESTEMUNHA)

Ari Rodrigues de Oliveira (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1- Proceda-se a habilitação dos patronos, conforme 

requerimento de id. 25241229, remetendo as publicações via imprensa 

oficial exclusivamente Nilson Jacob Ferreira (OAB/MT 9.845). 2 - Nos 
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termos do artigo 10, CPC, INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, se manifestar acerca dos documentos de ID 24572506 ss. 

3 -HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Roberto Donizete de 

Carvalho, conforme pugnado na manifestação de ID 25241229. 4 - No 

mais, aguarde-se a realização da audiência designada (id 24040013). 

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001133-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que não foi recolhida as 

custas e taxas processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, promova a emenda da inicial retificando a 

situação apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001136-14.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTINHO ROSA MORALES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. Não obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada 

está devidamente constituída em mora por meio de Notificação 

Extrajudicial, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

do devedor, e nem mesmo esgotadas as tentativas de sua intimação. É 

fato que a notificação extrajudicial restou frustrada, como também nada foi 

feito na sequência para tentar notificá-la por qualquer outro meio (id. 

29584497-pg. 2). Nesse sentido, vejamos o entendimento consolidado do 

Supremo Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - 

NOTIFICAÇÃO E PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO AUTORIZADA’ - 

PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. Sendo 

oportunizada a emenda à petição inicial, e não comprovada a constituição 

em mora do devedor, por protesto ou notificação extrajudicial enviada no 

endereço informado no contrato, impõe-se o indeferimento da petição 

inicial. (Ap 54546/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) Sendo assim, nos termos da súmula 72 do STJ, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a 

inicial, demonstrando a mora, sob pena de indeferimento da inicial, na 

forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001134-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEY LUIZ CASARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JO EUSTAQUIO DE SOUZA OAB - MT25485/O (ADVOGADO(A))

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

autora para que comprove, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, os 

pressupostos legais da justiça gratuita/parcelamento, juntando aos autos 

os seus três últimos comprovantes de rendimentos, três últimas 

declarações de Imposto de Renda, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca, a fim de que se possa analisar, em profundidade, se 

faz jus ao benefício pleiteado. Fica facultado à parte o recolhimento das 

custas no mesmo prazo acima estabelecido. Efetuado o pagamento ou 

decorrido o prazo, RETORNEM conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001139-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFRA SERVICOS DE ENTREGA EIRELI (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO BEDIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., CITE-SE o executado para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO 

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

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC). Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o 

Oficial de Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na 

mesma oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO EDSON GIARETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (EXECUTADO)

MONALISA ZANONI SOFIATTI (EXECUTADO)
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SANDRA COLPANI SOFIATTI (EXECUTADO)

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Diante da certidão retro, PROCEDO com a juntada do 

comprovante de penhora online, via BACENJUD e RENAJUD. No mais, 

CUMPRA-SE os demais comandos proferidos as decisão de id 20729724. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005597-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO PEDRINHO BOUERSCHEIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MACEDO FRANCA OAB - MT24832/O-O (ADVOGADO(A))

GILSEMAR STELLE BORGES OAB - 747.191.819-53 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

1005597-97.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 28 de fevereiro de 2020 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000583-64.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. (REQUERIDO)

J. M. S. P. (REQUERIDO)

A. S. P. (REQUERIDO)

J. M. P. (REQUERIDO)

 

Código: 1000583-64.2020.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de TUTELA DE 

URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE DE ARRESTO 

proposta por VALENTIN COLOMBO em desfavor de JOSÉ MARTINS PINHO 

E OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. Ressai dos autos 

que dentre um ato e outro a parte autora pugnou pela extinção da ação (id 

28911545). Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem 

delongas, tendo em vista que a parte autora não deseja mais no 

prosseguimento da presente ação, não resta alternativa senão homologar 

o pedido. Por todo exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

os termos do artigo 485, VIII do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o artigo 

90 do CPC, se devidas. Dou como transitada em julgado nesta data esta 

sentença em face da ausência de interesse recursal. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000913-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

AGNALDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA (REU)

MAVSZAK & MAVSZAK LTDA - ME (REU)

 

1000913-61.2020.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 05/05/2020, às 08:00 hrs, para a realização da audiência no 

Cejusc.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000913-61.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS CANDIDO DA SILVA (AUTOR)

AGNALDO CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA (REU)

MAVSZAK & MAVSZAK LTDA - ME (REU)

 

1000913-61.2020.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR as PARTES REQUERENTES, NA PESSOA DE SEU 

PROCURADOR, para comparecerem à audiência de conciliação designada 

para o dia 05/05/2020, às 08:00 hrs, na sala de audiências do Cejusc 

desta Comarca de Sorriso/MT.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002191-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RITA VALOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT15025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº: 1002191-39.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001384-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001384-14.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004490-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AROFRAN MARQUES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 

ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004669-15.2019.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU HELLSTROM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI TEIXEIRA OAB - MT25750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN AUGUSTO LEITE GONCALVES (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., Inicialmente, CORRIJO o valor da causa para R$ 15.400,00, 

conforme determina o artigo 292, inciso VI, §3º, do CPC. RETIFIQUE-SE no 

sistema. Adiante, RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

DEFIRO as benesses da justiça gratuita. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004492-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAETANO FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Vistos etc., 1.) Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2.) 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 3.) Considerando o 

histórico de demandas para cobrança de seguro DPVAT, em que a 

conciliação se mostra inviável, deixo de designar audiência de mediação 

ou conciliação, por medida de celeridade e economia processual. 4.) 

CITE-SE a parte requerida, consignando-se as advertências legais. 5.) 

CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004553-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERMANO COLHEITAS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - M. E. - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANOR JOSE BASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

 

1004553-77.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE EXECUTADA, da lavratura do Auto de 

Adjudicação nesta data, aguardando-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventuais embargos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1007128-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LJV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA MEDIC SHOPPING LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

 

1007128-24.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 132 Nr: 110-04.1997.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO, MARIA 

CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, JOSÉ AROLDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÁRIK FERREIRA - OAB:21931, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Código nº 132Vistos, etc.Às fls. 229/231, o exequente requereu a 

apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e Passaporte, bem como o 

cancelamento de cartões de crédito do executado.O pleito não comporta 

acolhimento. Isso porque as medidas pretendidas ultrapassam os limites 

da proporcionalidade e da razoabilidade, não guardando qualquer relação 

com a satisfação do débito, além de atingir direitos e garantias 

fundamentais e contrariar o princípio da menor onerosidade para o 

executado (..) O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH 

e cancelamento dos cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria 

mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que 

propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade 

objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar 

condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar 

mais ocultam seu patrimônio. (.. )Assim, INDEFIRO os pedidos.Desse modo, 

INTIME-SE a parte credora para que indique bens passíveis de penhora em 

nome do devedor, no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido o prazo in 

albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, 

durante a qual se suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, 

inciso III, §1° do CPC. Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação 

pela parte exequente acerca da localização da parte devedora e/ou bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, 

FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no 

§4°, do artigo 921, CPC. Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, 

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 
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1.589.753-PR). Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do 

referido dispositivo legal.Às providências.Sorriso/MT, _____ de 

___________________ de 20_____.DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35602 Nr: 4709-68.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESLE HOLDING LTDA, HANEMAN ALVES 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 35602Vistos etc.,Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 

requerido por DORACI PEREIRA DA SILVA em desfavor de VESLE MÓVEIS 

E ELETRODOMÉSTICO LTDA-GR ELETRO, VESLE HOLDING LTDA e 

HANEMAN ALVES .. DESNECESSIDADEIII - Agravo interno improvido.” 

(AgInt no REsp 1619080/RJ, 2ª Turma,Rel. Min. Francisco Falcão, j. 

06.04.2017).11.Além do mais, a execução se realiza no interesse do 

exequente/credor (art. 797/CPC), não cabendo ao Poder Judiciário limitar 

e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento.12.Por todo 

exposto, DEFIRO o pedido de remessa de requerimento à Delegacia da 

Receita Federal, via INFOJUD, requisitando informações das três últimas 

declarações de imposto de renda dos executados.13.Aportando aos 

autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o 

que de direito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.14.Restando infrutífera as 

diligências supra, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora em nome da parte executada, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.15.Transcorrido o prazo do item 14 in albis, determino a 

SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se 

suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do 

CPC. 16.Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte 

exequente acerca da localização da parte devedora e/ou bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, 

FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no 

§4°,  do ar t igo 921,  CPC. 17.Transcorr ido o  prazo 

prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal.INTIME-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Sorriso - MT, ____ de fevereiro de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35602 Nr: 4709-68.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESLE HOLDING LTDA, HANEMAN ALVES 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que conforme espelho da Receita Federal foi 

constatada a inexistência de bens em nome da parte Requerida Haneman 

Alves Mendes. Certifico ainda, os documentos referentes à declaração de 

Imposto de Renda estão arquivados em pasta própria com o devido sigilo.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42699 Nr: 5498-33.2007.811.0040

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100445 Nr: 3202-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 70,00. Aqueles que necessitam fazer o pagamento 

devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências, bem como se manifestar acerca da certidão negativa do 

Oficial de Jusitça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 140707 Nr: 10952-13.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT

 Autos 10952-13.2015.811.0040Cód. 140707Vistos, etc.,Trata-se de Ação 

de Inexistência de Debito c/c Reparação de Danos Morais c/c Repetição 

do Indébito, ajuizada por TEREZA RODRIGUES PEREIRA, em face de HSBC 

BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO, . 1.INTIME-SE o(a) Sr(a). Perito(a) 

acerca da sua nomeação, para que cumpra o encargo, 

independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), bem como para 

fazer a proposta dos honorários periciais, currículo, com comprovação de 

especialização (art.465, §2° do CPC).2.INTIMEM-SE as partes para, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, arguirem impedimento/suspeição do perito 

nomeado, bem como indicar assistente técnico, apresentar quesitos (art. 

465, §1°, I, II, III, CPC).3.Com a proposta, INTIME-SE a parte requerida para 

pagamento do valor dos honorários periciais, ficando consignado, desde 

já, que uma vez depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) 

será desde logo liberado para os inícios dos trabalhos periciais, sendo que 

o remanescente será liberado logo após protocolo nos autos do relatório 

final (art. 465, §3º, §4° CPC).4.Fixo PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS para 

apresentação do relatório final, contados a partir da liberação da primeira 

metade do valor dos honorários periciais (art. 477 CPC).5.Depositado o 

laudo em Cartório, INTIMEM-SE as partes para que sobre ele se 

manifestem no prazo sucessivo DE PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, primeiro 

a requerente e, após, a parte requerida (art. 477, § 1º, CPC).Após, 

conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Sorr iso/MT, ____ de 

_______________ de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de 

Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1193 Nr: 579-16.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDJI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1193

Vistos etc.,

Considerando certidão de fls. 241, INTIME-SE o exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC.

 Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR).

 Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido 

dispositivo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, _____ de _________________ de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 18181 Nr: 2505-56.2003.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERNER & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Código: 18181

Vistos etc.,

 Considerando o transito da decisão dos embargos monitórios (fl.342), 

CONVERTO a decisão mandamental em Título Executivo Judicial, e 

DETERMINO o prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II 

do Código de Processo Civil, consoante dispõe o artigo 701, § 2° do 

mesmo Códex processual.

1. INTIME-SE pessoalmente a parte executada para, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, efetuar o pagamento, sob pena de ser acrescida ao valor 

da condenação multa no valor de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios, também no valor de 10% (dez por cento), prevista no artigo 

523 § 1° do CPC, devendo ser realizada a prévia intimação do advogado, e 

prosseguindo, com a penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.

 2. Efetuado o pagamento parcial, no prazo antes mencionado, a multa de 

dez por cento (10%), sobre o valor da dívida e sobre os honorários 

advocatícios, deverá incidir sobre o restante (CPC artigo 523, §§1° e 2°).

3. Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

 4. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 5. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sorriso/MT, ____ de ___________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 23826 Nr: 1294-19.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JÚNIOR - OAB:28.740-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bergamini 

Chioratto - OAB:6798/MT, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8 

750-MT

 Código: 23826Vistos etc.,Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

requerido por MOACIR GATTO em desfavor de TRANSPORTADORA 

SATÉLITE LTDA, que foi condenada a pagar a quantia de R$ 28.533,33, a 

títulos de lucros cessantes, devendo ser corrigida monetariamente pelo 

INPC, a partir da data do ajuizamento da ação, acrescida de juros de 1% 

a.m, 31/05/2013, acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos), 

pacificou entendimento no sentido de que a discriminação do patrimônio da 

sociedade empresária mediante a criação de filiais não afasta a unidade 

patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve 

responder, com todo o ativo do patrimônio social, por suas dívidas à luz da 

regra de direito processual prevista no art. 591 do CPC/73. (STJ, Recurso 

Especial nº 1.636.997 - MG (2015/0014423-9, DIAS.4.Por outro lado, se 

vier aos autos embargos à execução/impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca 

de sua tempestividade e façam-me os autos conclusos..7.Transcorrido o 

prazo o item 06 in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 

01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, conforme 

dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC. 8.Decorrido o prazo da 

suspensão sem a indicação pela parte exequente acerca da localização 

da parte devedora e/ou bens penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova intimação da parte 

exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a contagem do prazo 

prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC. 9.Transcorrido 

o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, NO PRAZO 

DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). Após, façam-me os autos 

conclusos, conforme §5º do referido dispositivo legal.Sorriso/MT, ___ de 

fevereiro de 2020. DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23826 Nr: 1294-19.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JÚNIOR - OAB:28.740-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bergamini 

Chioratto - OAB:6798/MT, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8 

750-MT

 Certifico e dou fé que conforme espelho da Receita Federal foi 

constatada a inexistência de bens em nome da parte Requerida 

Transportadora Satélite LTDA. Certifico ainda, os documentos referentes à 

declaração de Imposto de Renda estão arquivados em pasta própria com o 

devido sigilo.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39563 Nr: 2443-74.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA, IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO, VANDERLEI 

ROBERTO GNOATO, ADEMIR MICHELIN, LUCILENE FERREIRA SILVA 

MICHELIN, CLEOZILDA APARECIDA OLIVEIRA GIANELLO GNOATO, LEDIO 

BARDINI, MARLENE EVA RIOS GNOATO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR, JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - OAB:25162/PR, VANDERLY 

RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O

 Código: 39563

Vistos etc.,

1.) INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da petição de 

fls.161/168, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DAIS.

2.) Com ou sem manifestação, façam-me conclusos.

Sorriso - MT, ____ de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40659 Nr: 3474-32.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47645 Nr: 4588-69.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI REIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETÍFICA DE MOTORES SORRISO LTDA - 

RETISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49939 Nr: 318-65.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PUGLIESSI - OAB:49226, 

erocy bianchi marchismo neto - OAB:68,856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 49939Vistos etc.,Verifica-se que o exequente, através do 

petitório de fls. 111/112, requerer a expedição de ofício ao Sistema Simba 

e ao Censec, com a finalidade de localizar bens ou ativos financeiros em 

nome da parte executada, bem como bloqueio cartões de credito, 

passaporte e restrição circulação veículos, objetivando satisfação do 

débito exigido. Desta forma, OFICIE-SE ao Sistema Simba e ao Censec com 

o fito de colher informações acerca da existência de eventuais 

investimentos/ações/previdência privada em nome do executado. 

INDEFIRO os pedidos de bloqueio passaporte, bem como o cancelamento 

de cartões de crédito do executado.O pleito não comporta acolhimento. 

Isso porque as medidas pretendidas ultrapassam os limites da 

proporcionalidade e da razoabilidade, não guardando qualquer relação 

com a satisfação do débito, além de atingir direitos e garantias 

fundamentais e contrariar o princípio da menor onerosidade para o 

executado.Nesse sentidoinfrutífera as diligências acima, INTIME-SE a parte 

exequente para que indique bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.Transcorrido o prazo in albis, 

determino a SUSPENSÃO do feito pelo PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a 

qual se suspenderá a prescrição, conforme dispõe o artigo 921, inciso III, 

§1° do CPC. Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte 

exequente acerca da localização da parte devedora e/ou bens 

penhoráveis, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independente de nova intimação da parte exequente (Enunciado 195, 

FPPC), iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no 

§4°, do artigo 921, CPC. Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, 

INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da 

prescrição intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 

1.589.753-PR). Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do 

re fe r ido  d ispos i t i vo  lega l .CUMPRA-SE,  exped indo-se  o 

necessário.Sorriso/MT, _____ de ___________________ de 2020.DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52235 Nr: 2263-87.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND.QUÍMICA E 

AGROPEC.LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, AURELIA 

SOUZA PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Autos nº 2263-87.2009.811.0040

Código Apolo: 52235

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta 

por ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND.QUÍMICA E AGROPEC.LTDA em 

desfavor de DOMINGOS SYDINEY CARLETTO e AURELIA SOUZA 

PEREIRA CARLETTO.

Foi efetuado bloqueio judicial de valores via Sistema BacenJud (fls. 

146/148), na conta do executado DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, no 

valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Às fls. 153, o executado DOMINGOS SYDINEY CARLETTO alega que a 

verba é impenhorável na forma do artigo 833, inciso X, do NCPC, 

pleiteando a liberação da quantia restrita.

Ocorre que, à despeito da regra legal, entendo que a conta poupança, 

para receber a proteção da impenhorabilidade, deve evidenciar o 

propósito de investimento ou reserva de capital, o que não se verifica no 

caso em análise, eis que, conforme demonstra o extrato juntado aos autos 

(fls. 184/190), a parte executada realiza ampla movimentação financeira.

Resta, pois, descaracterizada a proteção legal.

 Esta é, inclusive, a orientação da jurisprudência do TJMT:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONTA POUPANÇA – 

REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Autoriza-se o bloqueio de valor em 

conta poupança na hipótese de reiterada movimentação financeira 

registrada através de saques e pagamento, descaracterizando a 

impenhorabilidade. (AI 80064/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/09/2016, Publicado no DJE 03/10/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

DECISÃO A QUO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES 

PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

REITERADA – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – CADERNETA DE 

POUPANÇA DESCARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE 

TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Descaracteriza a 

proteção legal de impenhorabilidade de conta poupança na hipótese de 

reiterada movimentação financeira da caderneta, registrada por meio de 

saques, pagamento de boletos e transferência de valores, tornando-se 

possível o bloqueio de numerário depositado em conta poupança. (AI 

127012/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PENHORA VIA BACENJUD – CONTA-POUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 

833, X, DO NCPC (ART. 649, INCISO X, DO CPC/73) – INOCORRÊNCIA – 

REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE 

POUPANÇA DESCARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. I - A 

conta-poupança, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve 

evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital. II - A 

constatação de movimentações cotidianas na presente conta, por 

exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações 

de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, 

transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a 

legislação pátria, de constrição judicial. (AI 108789/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 163/164.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, em 

10 (dez) dias.

Expeça-se o necessário.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Sorriso-MT, ____ de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 61330 Nr: 4623-58.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA IND. COM. CEREAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 61330

Vistos etc.,

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo in albis, determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

PRAZO DE 01 (UM) ANO, durante a qual se suspenderá a prescrição, 

conforme dispõe o artigo 921, inciso III, §1° do CPC.

 Decorrido o prazo da suspensão sem a indicação pela parte exequente 

acerca da localização da parte devedora e/ou bens penhoráveis, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, independente de nova 

intimação da parte exequente (Enunciado 195, FPPC), iniciando a 

contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, 

CPC.

 Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR).

 Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido 

dispositivo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso - MT, ____ de ________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90508 Nr: 2138-17.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MATIAS DA SILVA-ME, ROBERTO 

MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91793 Nr: 3680-70.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA GABRIELLE SANTOS DA SILVA 

LIMA, VALDIR RUPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109880 Nr: 2168-81.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLAUDIO FRANCISCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de:

 (XXX) INTIMAR a parte Exequente da penhora realizada nos autos via 

bancen-jud, com bloqueio parcial no valor de R$ 200,84.

(XXX) INTIMAR a parte Executada, para no prazo de 05 (cinco) dias, para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil, haja vista, a 

penhora realizada nos autos via bancen-jud, com bloqueio parcial no valor 

de R$ 200,84 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114452 Nr: 5905-92.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZAN HIAMARA SKOLAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, JOSÉ MIGUEL 

SÉKULA, THEKLA KAROLINE PUKALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, na pessoa de seu procurador, para que compareça na 

perícia designada para o dia 18/05/2020, as 08:40 hrs, uma vez que não 

foi possível sua intimação pessoal, conforme certidão de fl. 208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128917 Nr: 4716-45.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL INDALECIO MOCO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 170 de 813



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 70,00. Aqueles que necessitam fazer o pagamento 

devem acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências, bem como manifestar-se acerca da certidão do Oficial de 

Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004577-37.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALVES SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MOREIRA DE ALMEIDA OAB - SP315073 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Código: 1004577-37.2019.8.11.0040 Vistos etc., Trata-se de 

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS em que a parte autora requer a 

juntada pela requerida/liquidada do extrato das contas existentes 

vinculadas ao CPF do liquidante. Requer ainda a dispensada a realização 

de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 5º, do CPC, bem 

como as benesses da justiça gratuita ou recolhimento das custas ao final 

da demanda. Pois bem. Deixo de designar audiência de conciliação, nos 

termos do art. 334, § 5º, do CPC, tendo em vista a manifestação da 

requerente. DEFIRO as benesses da justiça gratuita. DEFIRO o pedido de 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS formulado requerente. Contudo, amplio o 

prazo para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias de forma a 

unificar o prazo para a exibição de documentos e o prazo para 

apresentação da contestação. Por todo exposto: 1) INTIME-SE a 

requerida/liquidada na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados que estiver vinculado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS: a) JUNTE O EXTRATO DAS CONTAS EXISTENTES VINCULADAS AO 

CPF DA PARTE REQUERENTE, ressaltando-se que a não juntada dos 

documentos importará aplicação do artigo 400, I, do CPC, ou seja, serão 

admitidas como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, a parte 

pretendia provar; b) Querendo, APRESENTAR CONTESTAÇÃO no prazo 

de 15 (quinze) dias; 2) Decorrido o prazo in albis, certifique-se e 

voltem-me conclusos; 3) Por outro lado, se juntados os documentos e 

a p r e s e n t a d a  a  c o n t e s t a ç ã o ,  I N T I M E - S E  A  P A R T E 

REQUERENTE/LIQUIDANTE para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS se 

manifeste. Após, voltem-me conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002050-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. O. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA FELIX DE OLIVEIRA OAB - 869.774.071-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JEZUR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002050-51.2018.8.11.0007. 

EXEQUENTE: T. D. O. J. REPRESENTANTE: ROBERTA FELIX DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: EDSON JEZUR Vistos etc., 1- DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de 

que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. 2- Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

inicial. 3- Diante do pedido de conversão do rito da ação de Id 25971098, 

CITE-SE a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetue o 

pagamento do débito em aberto, acrescida de honorários advocatícios de 

10%, sob pena de livre penhora/arresto em bens de sua propriedade. 4- 

Conste do mandado a advertência que o não pagamento do débito, além 

da constrição patrimonial, sujeitará a parte executada ao protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do artigo 517, do CPC. Conste, ainda, 

que o pagamento do débito exequendo, dentro do prazo legal, impedirá o 

protesto e refletirá na redução dos honorários advocatícios pela metade. 

5- Não encontrada a parte executada, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 1º e 3º, do 

Novo Código de Processo Civil. 6- Decorrido o prazo legal sem pagamento, 

PENHOREM-SE bens de propriedade da parte executada suficientes para 

garantia da execução, AVALIANDO-OS no mesmo auto, com nomeação 

de depositário na forma do artigo 840 do Código de Processo Civil. 

Efetivada a constrição, LAVRE-SE o respectivo auto, intimando-se a parte 

executada no mesmo ato. 7- Conste, igualmente, do mandado que a parte 

executada poderá opor EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de juntada do mandado de citação cumprido, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, tudo em 

conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de Processo Civil. 

8- No cumprimento da diligência, após a citação da parte executada, 

deverá o Oficial certificar e devolver a 1ª via do mandado para baixa em 

cartório. Após, confirmado pelo Oficial nos autos o não pagamento da 

dívida, deverá ele prosseguir a diligência com a 2ª via do mandado, 

procedendo a penhora de bens e avaliação. CUMPRA-SE. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001024-45.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: TIAGO DE OLIVEIRA Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito 

na inicial. Não obstante a petição inicial sustentar que a parte demandada 

está devidamente constituída em mora através de e-mail, verifica-se que 

não há a comprovação efetiva da notificação do devedor, e nem mesmo 

esgotadas as tentativas de sua intimação. Isso porque, dispõe o § 2º do 

art. 2º do Decreto Lei 911/69 o seguinte: “§ 2º A mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” 

Além disto, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso a notificação extrajudicial 

enviada via e-mail é meio inidôneo para a constituição do devedor em 

mora. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA – 

FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. “1. É 

entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em 

mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de 

encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do 

contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não 

pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, 
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Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 

04/09/2014) “A mora do devedor deve ser comprovada por notificação 

extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a 

ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação 

pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não 

precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no 

endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi 

atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, 

indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão .” 

(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – 

Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - 

Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei) A remessa de mensagem 

eletrônica através de “e- mail registrado ” não atende aos requisitos do 

artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. 

Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de 

carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante. Inexistindo 

comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do 

Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é 

medida que se impõe” (TJMT, N.U 1010064-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, 

Publicado no DJE 25/10/2019) – destaquei. Sendo assim, nos termos da 

súmula 72 do STJ, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, demonstrando a mora, sob 

pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 

319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001041-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001041-81.2020.8.11.0040. 

TESTEMUNHA: MADEMARI INDUSTRIA E COMERCIO DE PVC LTDA 

TESTEMUNHA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc., Tendo em vista 

que o Estado de Mato Grosso figura no polo passivo da presente ação, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca, com nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005841-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005841-26.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO GARCIA JUNIOR REU: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 

Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000297-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA CABRAL CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000297-86.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ALINE APARECIDA CABRAL 

CACERES Vistos etc., Instado a comprovar a mora, o requerente pugnou 

pela reconsideração do posicionamento desta Magistrada, com o 

consequente acolhimento de seu pedido. Com isso, com o fito de evitar 

recair em tautologia, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho 

incólume a Decisão de ID n.º 28267196 por seus próprios fundamentos. 

Anteriormente ao indeferimento da exordial, oportunizo ao requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora do requerido, consignando 

que sua inércia acarretará a extinção da ação. Intime-se. Cumpra-se. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001088-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ZIBETTI TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CARLOS CIDRI NETO OAB - PR85367 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIR ANTONIO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001088-55.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MARILENE ZIBETTI TEIXEIRA EXECUTADO: DAIR ANTONIO 

TEIXEIRA Vistos etc., RECEBO a inicial. Processe-se o presente feito em 

SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 189, II, CPC). Tratando-se de cumprimento 

de sentença de alimentos compensatórios, nos termos do art. 528 do CPC, 

INTIME-SE o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

pensão, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 

Efetuado o pagamento e não havendo justificativa do devedor, proceda-se 

à liberação ao credor mediante alvará. Conforme, § 1º e § 2º do art. 829 

do CPC, caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o 

pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, o pronunciamento judicial será protestado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC, in verbis: Art. 

517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, 

nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário previsto no art. 523. Considerando que a presente execução 

tramita pelo rito do art. 528 § 8º do CPC, se o executado não pagar, nem 

se escusar, de imediato proceda-se com a PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos 

juros, das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito ut art. 831 CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora para citação, deve o diligente meirinho 

arrestar-lhe tantos bens quanto bastem para garantia da execução, não 

descuidando referido servidor da justiça de, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar novamente a parte executada por duas 

vezes, em dias distintos e, permanecendo a situação, certificará o 

ocorrido ex vi regramento do parágrafo único e artigo 830 do CPC. Feita a 

avaliação e, caso impugnada, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se o avaliador judicial e a parte contrária, também em 05 (cinco) 

dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, 

do CPC). Mesmo feita justificação, salvo se concedido efeito suspensivo 

por decisão expressa, deverá o credor informar se tem interesse em 

adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não 

inferior ao da avaliação, no PRAZO DE 05 (cinco) DIAS. Consigne-se, 

desde já, que se a penhora atingir bens gravados por penhor, hipoteca, 
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anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, promessa de 

compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para 

fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora de quota social 

ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de coisa pertencente 

a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; ou tratando-se de 

penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os interessados, na 

forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 

835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. i, ambos do CPC; 

bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se casados em 

regime de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, 

do CPC. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007904-87.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO ADEMAR SCHERNER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.MACHADO & REIS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA DE LIMA MACEDO SEVERINO OAB - MT17350/O 

(ADVOGADO(A))

 

Juntada de orientação para emissão de guias parcelamento de custas.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001377-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PIZZOLATO (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, vez que a parte Requerida, apesar de devidamente citada, não 

apresentou contestação.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006457-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1006457 -64 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

03 DE ABRIL DE 2020, às 09h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 28/02/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004255-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REU)

LEILA CRISTINA MARIANI (REU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos requerendo o que entender 

de direito, vez que a parte Requerida, apesar de devidamente citada, não 

apresentou contestação, bem como para RECOLHER A DILIGÊNCIA 

COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO ID 

17974809 no valor de R$ 735,00 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS). 

Para tanto, deve-se, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003415-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COENZA CONSTRUCOES CIVIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

Processo  n º  1003415 -07 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

24 DE ABRIL DE 2020, às 8h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 28/02/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000307-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDAYANE MARTINS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1000307-67 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte CREDORA, para, no prazo legal, efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida à Comarca de FLORIANÓPOLIS/SC, com a finalidade 

de CITAÇÃO e DEMAIS ATOS, devendo ser comprovado nos autos o 

preparo, para posterior remessa da deprecata via malote digital. 

Sorriso/MT, 19 de dezembro de 2019.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008243-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIFFEL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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SORRISO DESPACHO Processo: 1008243-46.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: RIFFEL CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME Vistos etc., 

Diante dos pedidos de suspensão do feito para a tentativa de composição 

da lide (Ids 27402641 e 27805235), e em observância ao disposto no §3º, 

art. 3º, do Novo Código de Processo Civil, visando a composição amigável 

entre as partes, DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a 

pauta do conciliador do centro judiciário de solução de conflitos e 

cidadania desta comarca. Havendo ou não composição entre as partes, 

façam-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007680-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANDRE ALMEIDA (AUTOR(A))

FABIANA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007680-86.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LUIS ANDRE ALMEIDA, FABIANA ALVES DE SOUZA REU: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc., Em prosseguimento 

ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

no prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004009-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEFIS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004009-89.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA REU: DEFIS UNIFORMES PROFISSIONAIS 

LTDA - ME Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. 

RETIFIQUE-SE a classe processual. Observada a regra do art. 513, § 2º, 

do CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do 

débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e 

despesas processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de 

que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001236-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANI ESSER (AUTOR(A))

CESAR TORRES VEDANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA VEDANA MOREIRA OAB - MT21660/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001236-37.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CESAR TORRES VEDANA, OSVANI ESSER REU: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc., Recebo o presente cumprimento de sentença. 

ALTERE-SE a classe processual. Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

CPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários 

advocatícios também em 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, CPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o 

necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004280-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004280-64.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SONIA MARTINS REU: FORTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME 

Em anexo o resultado da busca de endereço. SORRISO, 28 de fevereiro 

de 2020.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000805-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI FERNANDES MIRANDA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000805-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CELIA FERREIRA DOS SANTOS REU: JURACI FERNANDES MIRANDA 
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Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Por fim, DEFIRO a 

expedição de ofício à Imobiliária Por do Sol Urbanizações, localizada na 

Rua Mato Grosso, 2488 - Centro, nesta Comarca, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente os extratos dos pagamentos e o saldo 

devedor do contrato em nome do requerido Juraci Fernandes Miranda, 

especificamente quanto ao imóvel lote 22, quadra 23, destacado da 

matrícula n.º 25.567 do CRI desta urbe. Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003908-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO BEDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAROLDO HOFFMANN (REU)

CRISTIANO HOFFMANN (REU)

MARIA YONI HOFFMANN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003908-52.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

BELMIRO BEDIN REU: CRISTIANO HOFFMANN, HAROLDO HOFFMANN, 

MARIA YONI HOFFMANN Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004457-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004457-28.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA Vistos 

etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004970-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZULMIR JOSE VANZETTO (REU)

ROSALINA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004970-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: ZULMIR JOSE VANZETTO, ROSALINA DA 

SILVA Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001752-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN OAB - MT26059-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001752-57.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 

REQUERIDO: CARLOS ERVINO MULLER Vistos etc., Em prosseguimento ao 

feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004986-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 175 de 813



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004986-47.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MAGNA FERNANDES DA SILVA REU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem 

as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, 

justificando necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos 

controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003054-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA BALDO OGLIARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003054-58.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

NEUSA MARIA BALDO OGLIARI REU: CARLOS EDUARDO BASSANI 

Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando 

necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em 

igual prazo, poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na 

forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007614-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES OAB - MT21297-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007614-09.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME Vistos etc., Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004692-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE OLIVEIRA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA HOCHSPRUNG CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANIA CAROLINE SCHWANN OAB - MT24886/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004692-92.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA PAIVA REQUERIDO: CAMILA 

HOCHSPRUNG CRUZ Vistos etc., Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, poderão as partes sugerir 

os pontos controvertidos da lide, na forma do art. 357, § 2º, do CPC. Deixo 

consignado, desde já, que o rol de testemunha deverá ser apresentado 

juntamente com a manifestação das partes, caso pretendam pela 

designação de audiência de instrução e julgamento. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, CPC). Colha-se parecer ministerial. 

Intimem-se. Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000380-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000380-39.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PAULO VERGUTZ (AUTOR(A))

NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON BUGANZA JUNIOR OAB - MT1973-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO 

SA (REU)

NPK TRANS OPERADORA LOGISTICA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI OAB - SP276388 (ADVOGADO(A))

CRISTHIANNE MIRANDA PESSOA OAB - GO19465 (ADVOGADO(A))
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MARCOS HOKUMURA REIS OAB - SP192158 (ADVOGADO(A))

SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - SP182679 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000687-27.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ REU: ECO 

SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA, 

NPK TRANS OPERADORA LOGISTICA LTDA Vistos etc., Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001316-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001316-64.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

LORECI FERREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc., Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004125-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ROSENO SANTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004125-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

BANCO DO BRASIL SA REU: ROGERIO ROSENO SANTANA Vistos etc., 

Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do CPC. Deixo consignado, desde já, que o rol de 

testemunha deverá ser apresentado juntamente com a manifestação das 

partes, caso pretendam pela designação de audiência de instrução e 

julgamento. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento 

(art. 357, CPC) ou julgamento antecipado (art. 355, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000958-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHALFIN, GOLDBERG, VAINBOIM E FICHTNER ADVOGADOS 

ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000958-65.2020.8.11.0040. 

REQUERENTE: CHALFIN, GOLDBERG, VAINBOIM E FICHTNER 

ADVOGADOS ASSOCIADOS REQUERIDO: AGROBETEL COM. E EXP. E 

IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos etc., 1.) Se preenchidos os requisitos 

legais, CUMPRA-SE, conforme deprecado, servindo cópia como mandado 

para todos os efeitos. 2.) Havendo documento faltante, solicite-se o envio 

junto ao juízo de origem, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 3.) Não sendo hipótese de gratuidade 

judiciária/AJG, proceda a intimação da parte interessada para recolhimento 

das custas judiciais, se necessário, sob pena de devolução da missiva 

independentemente de cumprimento. 4.) Cumprida integralmente a medida 

deprecada, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as homenagens e 

baixas de estilo. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003328-51.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONTATO AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZORIO TRANSPORTES LTDA (REU)

N VIEIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CHEROBIN OAB - SC11160 (ADVOGADO(A))

JOSE DARLI KROTH OAB - SC11154 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 

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

DIREITO DAIENE VAZ CARVALHO GOULART PROCESSO n. 

1003328-51.2019.8.11.0040 Valor da causa: R$ 129.500,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: CONTATO AGRICOLA LTDA Endereço: AV. PERIMETRAL 

SUDESTE, 8681, PORTAL KAIABI, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: N VIEIRA DOS SANTOS Nome: OZORIO TRANSPORTES 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, N VIEIRA 

DOS SANTOS, pessoa jurídica de direito privado, dedicada ao ramo de 

transportes rodoviários de cargas, inscrita no CNPJ sob nº 

30.811.998/0001-75 acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

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

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: "(...). I. – DOS FATOS. A 

Autora, na data de 14 de setembro de 2018, adquiriu da Empresa Caraiba 

Sementes Ltda., estabelecida na cidade de Rio Verde-GO, 37.000kg (trinta 

e sete mil quilogramas) de sementes de soja pelo valor de R$ 129.500,00 

(cento e vinte e nove mil e quinhentos reais). Na oportunidade da compra 

foi indicada a Empresa N VIEIRA DOS SANTOS, a qual foi contratada para 

fazer o transporte da semente de soja, de Rio Verde-GO para esta cidade 

de Sorriso-MT, sendo que pelo frete foi ajustado o preço de R$ 11.470,00 

(onze mil, quatrocentos e setenta reais), tendo sido emitido em 15/09/2018 

o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico de nº 

1046. Sem o devido conhecimento ou autorização da Autora, a primeira 
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requerida N VIEIRA DOS SANTOS, associou-se à requerida OZÓRIO 

TRANSPORTE LTDA., para realizar o transporte da semente que se 

destinava a esta cidade de Sorriso-MT. Para tanto, foi utilizado o 

caminhão-trator (SCANIA/R124 GA 4X2NZ 400/2003), Chassi nº 

9BSR4X2A033540936, Renavam nº 00803490941, placas AKW 4495 e o 

veículo semirreboque (SR/GUERRA AG GR/2009), Chassi nº 

9AA07102G9C086535, Renavam nº 00163227845, placas MHI 8865, de 

propriedade da Empresa OZÓRIO TRANSPORTE LTDA., segunda 

requerida, conduzido por NYE PIGNATA GUIMARAES, que não é motorista 

profissional, segundo as declarações prestadas à PRF quando da 

lavratura do BOAT. 3 Ocorre que, o veículo caminhão-trator 

(SCANIA/R124 GA 4X2NZ 400/2003), placas AKW 4495 e o veículo 

semirreboque (SR/GUERRA AG GR/2009), placas MHI 8865, de 

propriedade da segunda requerida, conduzido por Nye Pignata Guimaraes, 

no dia 17/09/2018, às 127min, saiu da pista e tombou no km 534 da BR 

364, no município de Rosário Oeste-MT, tendo espalhado toda a carga de 

sementes de soja junto à pista de rolamento, a qual ficou avariada, tendo 

perdido a sua qualidade de semente e, consequentemente, ficou sem 

possibilidade de ser utilizada para o fim a que se destinava, bem como 

tendo perdido o seu valor de mercado, diante dos fatores climáticos de 

chuva, umidade, calor e sol a que ficou exposta. Segundo a narrativa do 

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 18053869B01, da 

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, o acidente ocorreu pelo seguinte fato: No 

dia 17/09/2018, às 12:17h, em Rosário Oeste/MT, no Km 534 da BR 364, 

constatou-se através dos vestígios, principalmente das marcas de 

pneumáticos deixados no pavimento e orientação dos danos nos veículos, 

que o veículo Scania/R124 GA4X2NZ 400, de placas KW4495/SC, V1, 

trafegava normalmente na sua faixa de direção, quando o condutor teve 

mal súbito, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou. Conforme 

o croqui. – Existe sinalização vertical e horizontal em boas condições. – 

Vítima encaminhadas ao Hospital de Rosário Oeste/MT. – As condições 

ambientais eram boas no momento do acidente. Diante destes fatos, está 

patente que o veículo tombou por culpa exclusiva das demandadas, as 

quais têm total responsabilidade pelo produto que transportavam. 4 

Cumpre registrar que as empresas demandadas, ao que tudo indica, não 

fizeram o seguro da carga para a garantia de entrega da mercadoria que 

transportavam, desatendendo previsão da Resolução nº 4.799, de 

27/06/2015 da ANTT, que regulamenta o transporte de cargas. Por outro 

lado, a Autora sofreu prejuízos financeiros, sem levar em consideração o 

transtorno que o proprietário da Autora suportou em razão do referido 

acidente, pois, teve que se deslocar até o local onde ocorreu o acidente 

para tratar da limpeza e remoção da semente de soja que ficou espalhada 

no local. Em razão dos fatos narrados, a Autora envidou todos os 

esforços para buscar a composição dos danos junto às requeridas, 

inclusive, buscou a realização de MEDIAÇÃO JUDICIAL via CEJUSC de 

Sorriso, o que restou sem êxito pelo não comparecimento das requeridas. 

Deste modo, não resta outra alternativa à Autora senão buscar a tutela 

jurisdicional do Estado para ser ressarcida dos prejuízos suportados ante 

ilícito civil praticado pelas requeridas. (...). IV. – DOS REQUERIMENTOS. 

ANTE AO EXPOSTO, requer: a) Seja determinada a citação das 

requeridas, nos endereços fornecidos no preâmbulo desta, através de 

carta registrada com aviso de recebimento, para que contestem a 

presente ação, caso queiram, no prazo legal, sob pena de revelia e 

confissão quanto aos fatos articulados na inicial; b) No mérito, seja julgada 

integralmente procedente a presente ação e seus respectivos pedidos, 

para o fim de condenar solidariamente as requeridas a pagarem à Autora 

o valor de R$ 129.500,00 (cento e vinte e nove mil e quinhentos reais), à 

título de danos materiais, devidamente atualizado monetariamente pelo 

INPC ou outro índice que venha a substitui-lo e acrescido de juros legais 

de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos da 

fundamentação supra mencionada; c) Sejam condenadas as demandadas 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais e os 

honorários de sucumbência na proporção de 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do que dispõem os artigos 82 a 97 do CPC. 15 d) 

Seja deferida a produção de todos os meios de provas em direito 

admitidos, em especial o depoimento pessoal dos representantes das 

requeridas, sob pena de confissão quanto aos fatos; a oitiva de 

testemunhas a ser oportunamente arroladas; a juntada de novos 

documentos e demais provas que se fizerem necessárias no decorrer da 

instrução processual; e) Seja designada data para a realização da 

audiência de conciliação ou mediação, como forma de resolver o conflito 

de interesse existente entre as partes. Atribui à causa o valor de R$ 

129.500,00. Nestes termos, Pede deferimento. Sorriso-MT, 14 de abril de 

2019." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado 

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

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

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

revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITANIO MULLER DE SOUZA, digitei. SORRISO, 28 de fevereiro de 

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

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

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000447-38.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: ADNAN 

GUIOTTO ALESSI Vistos etc., Tendo em vista que a parte executada foi 

devidamente citada e não cumpriu a obrigação de entrega de coisa incerta 

objeto da execução, nos termos do §2º, do artigo 806, do CPC, DEFIRO A 

BUSCA E APREENSÃO de 10.762 sacas de soja de 60 quilogramas cada, 

conforme descrito no item “condições do negócio” da CPR de ID n.º 

11670412, que deverão ser entregues em armazém indicado pela parte 

exequente, o qual assume o ônus de depositário fiel, mediante termo de 

compromisso, ficando esta advertida que está expressamente vedada a 

comercialização dos grãos sem ordem judicial. A ordem de busca e 

apreensão retro determinada será cumprida no local Rancho Suindara, 

Avenida Rio Branco, sentido Fazenda Tupy mais 6 quilômetros à 

esquerda, imóvel este matriculado sob o n.º 43.861, bem como, no imóvel 

matriculado sob o n.º 31.334, na Cidade de Ipiranga do Norte/MT. Deixo 
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consignado que caberá a parte exequente providenciar a remoção e o 

armazenamento, ficando as despesas a cargo dela até decisão final 

nestes autos. Defiro desde já, caso necessário, reforço policial. INTIME-SE 

também o armazém em que ficarem depositados os grãos a não dispor do 

produto sem ordem EXPRESSA deste juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003110-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WEBER (EXECUTADO)

ELOI ANTONIO KOVALESKI (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003110-57.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARIA APARECIDA BARBOSA DE 

SOUZA, ANDERSON WEBER, ELOI ANTONIO KOVALESKI Vistos etc., 

BacenJud Considerando que a parte executada, devidamente citada, não 

efetuou o pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de 

embargos com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo. Restando positiva a consulta, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do 

CPC. Não havendo advogado constituído no feito, proceda a intimação 

pessoal da parte executada. Havendo impugnação da parte executada, 

intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, 

venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou 

sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos 

valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, 

consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em 

conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, expeça-se 

alvará em seu favor. SerasaJud Havendo requerimento da parte 

exequente, DEFIRO, também, a inclusão do nome da parte executada em 

cadastros de inadimplentes, conforme regra do art. 782, § 3º, do CPC, via 

Sistema SERASAJUD, observando-se o valor atual do débito. Para tanto, 

proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para o cumprimento da 

ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo 

legal. Arquivo Provisório Restando infrutíferas todas as tentativas acima, 

em consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO 

intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório. Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, 

DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão 

sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC, 

OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que tange os menores 

de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001868-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN AGRONEGOCIOS E ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001868-63.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: 

GOLDEN AGRONEGOCIOS E ARMAZENS GERAIS LTDA Vistos etc., 

Ressai dos autos pedido da parte autora para conversão da presente 

ação de busca e apreensão em ação de execução, na forma das 

disposições do Decreto-Lei 911/69. DECIDO. Segundo se extrai da 

legislação aplicável ao caso, nas hipóteses em que o bem não for 

encontrado, o credor poderá requerer a conversão da ação de busca e 

apreensão em ação executiva. Dispõe o artigo 4º do Decreto Lei nº 911/69 

que: Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido: Alienação fiduciária. Admite-se pedido de 

conversão de busca e apreensão em execução por quantia certa, feito 

antes da citação do réu. Exegese do art. 294 do CPC. Faculdade prevista 

nos artigos 4º e 5º do Decreto-lei 911/69, com a redação que lhes foi dada 

pela recente lei 13.043/2014, segundo a qual não encontrado o bem, fica 

facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido 

de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista na lei 

processual civil. (TJ-SP - AI: 21902019020158260000 SP 

2190201-90.2015.8.26.0000, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 

30/09/2015, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

02/10/2015). Desta maneira, com fundamento no art. 4º do Decreto-lei 

911/69, defiro o pedido da parte autora e CONVERTO a ação de busca e 

apreensão em execução. Procedam-se as necessárias anotações junto 

ao Sistema Informatizado e/ou PJE. A seguir, CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 

CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do débito principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do CPC), ou, oferecer 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, 

depósito ou caução (art. 914 e 915 do CPC). Caso a constrição recaia 

sobre imóveis, intime-se o(a) cônjuge, se casado for, bem como 

providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, nos termos do art. 842 do CPC. Desde logo, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, caput e 

parágrafo primeiro do CPC). Concedo os benefícios do art. 212 do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000352-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ODIR PINTO (EXECUTADO)

NOLAR JOAO PINTO (EXECUTADO)

VALMIR SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000352-76.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ELTON ODIR PINTO, 

NOLAR JOAO PINTO, VALMIR SCHNEIDER Vistos etc., BacenJud 

Considerando que a parte executada, devidamente citada, não efetuou o 

pagamento do débito; considerando, ainda, a inexistência de embargos 

com efeito suspensivo, DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes 

em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, 

observando-se o valor atual do débito, nos termos do art. 854 do CPC, 

determinando a indisponibilidade de eventuais valores encontrados, até 

ulterior deliberação deste Juízo. Restando positiva a consulta, intime-se a 

parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, para 
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manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do art. 854, § 2º, do 

CPC. Não havendo advogado constituído no feito, proceda a intimação 

pessoal da parte executada. Havendo impugnação da parte executada, 

intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, 

venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou 

sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a conversão dos 

valores indisponíveis em penhora, independente da lavratura de termo, 

consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a 

Sra. Gestora Judiciária o necessário para a vinculação da quantia em 

conta judicial e, havendo requerimento da parte exequente, expeça-se 

alvará em seu favor. SerasaJud Havendo requerimento da parte 

exequente, DEFIRO, também, a inclusão do nome da parte executada em 

cadastros de inadimplentes, conforme regra do art. 782, § 3º, do CPC, via 

Sistema SERASAJUD, observando-se o valor atual do débito. Para tanto, 

proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para o cumprimento da 

ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo 

legal. Arquivo Provisório Restando infrutíferas todas as tentativas acima, 

em consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO 

intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, 

sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo 

provisório. Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos autos, 

DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, 

nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão 

sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC, 

OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que tange os menores 

de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003043-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RIBEIRO MAYER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LENE ENGLER DA SILVA OAB - MT20093/O (ADVOGADO(A))

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003043-63.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ITAGI COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME EXECUTADO: 

MARIA RIBEIRO MAYER Vistos etc., BacenJud Considerando que a parte 

executada, devidamente citada, não efetuou o pagamento do débito; 

considerando, ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo, 

DEFIRO a busca de ativos financeiros existentes em nome do(a)(s) 

executado(a)(s), via Sistema BACENJUD, observando-se o valor atual do 

débito, nos termos do art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de 

eventuais valores encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo. 

Restando positiva a consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

na forma do art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no 

feito, proceda a intimação pessoal da parte executada. Havendo 

impugnação da parte executada, intime-se a parte credora para 

manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada por 

decisão irrecorrível, determino a conversão dos valores indisponíveis em 

penhora, independente da lavratura de termo, consoante a regra do art. 

854, § 5º, do CPC. Nesta hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o 

necessário para a vinculação da quantia em conta judicial e, havendo 

requerimento da parte exequente, expeça-se alvará em seu favor. 

RenaJud Restando infrutífera a busca de ativos financeiros e observando 

a ordem de preferência do art. 835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos 

existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. 

Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente indicar a 

localização do bem para a concretização da penhora, mormente porque, 

em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples tradição. 

Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta precatória 

para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante 

a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da 

parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, 

§§ 1º e 2º, do CPC. Havendo impugnação da parte executada, intime-se a 

parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, venham 

conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta 

rejeitada, prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias. SerasaJud Havendo 

requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do nome da 

parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra do art. 

782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor atual 

do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para 

o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Arquivo Provisório Restando infrutíferas todas as 

tentativas acima, em consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do 

CPC, DETERMINO intimação da parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover o regular prosseguimento do feito, indicando bens 

à penhora, sob pena de extinção do feito e/ou remessa dos autos ao 

arquivo provisório. Findo o prazo supra e não havendo manifestação nos 

autos, DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo de 

suspensão sem a localização de bens penhoráveis e/ou dos executados, 

REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, iniciando a contagem 

do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do artigo 921, do CPC, 

OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, no que tange os menores 

de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004626-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MACEDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA DA SILVA CONCEIÇAO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004626-49.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MARCOS MACEDO DA SILVA EXECUTADO: MARIANA DA SILVA 

CONCEIÇAO Vistos etc., BacenJud Considerando que a parte executada, 

devidamente citada, não efetuou o pagamento do débito; considerando, 

ainda, a inexistência de embargos com efeito suspensivo, DEFIRO a busca 

de ativos financeiros existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via 

Sistema BACENJUD, observando-se o valor atual do débito, nos termos do 

art. 854 do CPC, determinando a indisponibilidade de eventuais valores 

encontrados, até ulterior deliberação deste Juízo. Restando positiva a 

consulta, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado 

constituído, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do 

art. 854, § 2º, do CPC. Não havendo advogado constituído no feito, 

proceda a intimação pessoal da parte executada. Havendo impugnação da 

parte executada, intime-se a parte credora para manifestação em igual 

prazo, e, após, venham conclusos para deliberações. Não havendo 

impugnação, ou sendo esta rejeitada por decisão irrecorrível, determino a 

conversão dos valores indisponíveis em penhora, independente da 

lavratura de termo, consoante a regra do art. 854, § 5º, do CPC. Nesta 

hipótese, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para a 

vinculação da quantia em conta judicial e, havendo requerimento da parte 

exequente, expeça-se alvará em seu favor. RenaJud Restando infrutífera 

a busca de ativos financeiros e observando a ordem de preferência do 

art. 835 do CPC, DEFIRO a restrição de veículos existentes em nome do(a)

(s) executado(a)(s), via Sistema RENAJUD. Nesta hipótese, em caso 

positivo, caberá à parte exequente indicar a localização do bem para a 

concretização da penhora, mormente porque, em se tratando de bem 

móvel, este se transfere pela simples tradição. Indicada a localização do 

veículo, expeça-se mandado ou carta precatória para penhora e 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, consoante a regra do art. 
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838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a intimação da parte executada 

quanto à efetivação da constrição, na forma do art. 841, §§ 1º e 2º, do 

CPC. Havendo impugnação da parte executada, intime-se a parte credora 

para manifestação em igual prazo, e, após, venham conclusos para 

deliberações. Não havendo impugnação, ou sendo esta rejeitada, 

prossiga-se o feito com a realização dos atos expropriatórios 

(alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente para requerer o 

que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias. SerasaJud Havendo 

requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a inclusão do nome da 

parte executada em cadastros de inadimplentes, conforme regra do art. 

782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, observando-se o valor atual 

do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária o necessário para 

o cumprimento da ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Arquivo Provisório Restando infrutíferas todas as 

tentativas acima, em consonância com o disposto no art. 485, § 1º, do 

CPC, DETERMINO intimação da parte exequente, assim como do Parquet, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular prosseguimento do 

feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção do feito e/ou 

remessa dos autos ao arquivo provisório. Findo o prazo supra e não 

havendo manifestação nos autos, DETERMINO a suspensão do presente 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. 

Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens penhoráveis 

e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma prevista no §4º, do 

artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do art. 198, inc. I, do CC, 

no que tange aos menores de 16 (dezesseis) anos. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004958-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NORMA PAVAO (EXECUTADO)

MARCELO PAVAO TERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004958-16.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: MARCELO PAVAO 

TERRA, NORMA PAVAO Vistos etc., RenaJud DEFIRO a restrição de 

veículos existentes em nome do(a)(s) executado(a)(s), via Sistema 

RENAJUD. Nesta hipótese, em caso positivo, caberá à parte exequente 

indicar a localização do bem para a concretização da penhora, mormente 

porque, em se tratando de bem móvel, este se transfere pela simples 

tradição. Indicada a localização do veículo, expeça-se mandado ou carta 

precatória para penhora e avaliação, lavrando-se o respectivo auto/termo, 

consoante a regra do art. 838 do CPC. Após, ato contínuo, proceda a 

intimação da parte executada quanto à efetivação da constrição, na forma 

do art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC. Havendo impugnação da parte executada, 

intime-se a parte credora para manifestação em igual prazo, e, após, 

venham conclusos para deliberações. Não havendo impugnação, ou 

sendo esta rejeitada, prossiga-se o feito com a realização dos atos 

expropriatórios (alienação/adjudicação), intimando-se a parte exequente 

para requerer o que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias. 

SerasaJud Havendo requerimento da parte exequente, DEFIRO, também, a 

inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, 

conforme regra do art. 782, § 3º, do CPC, via Sistema SERASAJUD, 

observando-se o valor atual do débito. Para tanto, proceda a Sra. Gestora 

Judiciária o necessário para o cumprimento da ordem, devendo atentar-se 

para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal. Arquivo Provisório 

Restando infrutíferas todas as tentativas acima, em consonância com o 

disposto no art. 485, § 1º, do CPC, DETERMINO intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular 

prosseguimento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de extinção 

do feito e/ou remessa dos autos ao arquivo provisório. Findo o prazo 

supra e não havendo manifestação nos autos, DETERMINO a suspensão 

do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso 

III, do CPC. Decorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens 

penhoráveis e/ou dos executados, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, iniciando a contagem do prazo prescricional, na forma 

prevista no §4º, do artigo 921, do CPC, OBSERVANDO-SE a ressalva do 

art. 198, inc. I, no que tange os menores de 16 (dezesseis) anos. 

Intimem-se CUMPRA-SE, expedindo o necessário. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000733-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINARA DAL MAGRO (REQUERENTE)

SILVIA DAL MAGRO (REQUERENTE)

SIDINEI SETEMBRINO DAL MAGRO (REQUERENTE)

SIMONE APARECIDA DAL MAGRO NERVO (REQUERENTE)

SILVIO ANTONIO DAL MAGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT0019535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCI DAL MAGRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000733-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

SIDINEI SETEMBRINO DAL MAGRO, SINARA DAL MAGRO, SIMONE 

APARECIDA DAL MAGRO NERVO, SILVIO ANTONIO DAL MAGRO, SILVIA 

DAL MAGRO INVENTARIADO: GERCI DAL MAGRO Vistos etc., Diante da 

nota de devolução de Id 29122791 e considerando a inexistência de 

patrimônio comum dos divorciandos Gerci Dal Magro e Ivanor Dal Magro, 

conforme se nota dos documentos de Id 29123877, entendo que não deve 

prevalecer a presunção de veracidade da escritura da escritura pública 

de Id 11795806 no que tange à qualificação de casada da inventariada 

Gerci Dal Magro. Isso porque, restou incontroverso nos autos da Ação de 

Divórcio nº 6801-43.2011.0040, que tramitou perante este juízo da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Sorriso/MT, que ao tempo da propositura da ação 

(novembro de 2011), os divorciando já estavam separados de fato há 

mais de 23 (vinte e três) anos. Assim, inobstante ter constado da escritura 

de venda e compra de Id 11795806 que a Sra. Gerci Dal Magro era 

casada, tal fato, apesar de dotado da presunção de veracidade prevista 

no artigo 215 do Código Civil, tornou-se ilidido com a sentença 

homologatório do divórcio, sem partilha de bens, de Id 29123878 – pág. 2. 

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de Id 29121089 e DETERMINO a 

expedição de ofício ao CRI de Sorriso/MT para que promova o registro do 

formal de partilha, considerando a propriedade integral da inventariada 

Gerci Dal Magro sobre o bem descrito na escritura de venda e compra de 

Id 11795806. Instrua-se o ofício com cópia dos documentos de Ids 

29123877 e 29123878. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002268-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FREO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASINI & PASINI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002268-43.2019.8.11.0040. 
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EXEQUENTE: JAIME FREO EXECUTADO: PASINI & PASINI LTDA - ME Vistos 

etc., Trata-se de petitório contido no ID n.º 28482283, no qual a parte 

executada pugna pela liberação dos valores bloqueados via BacenJud. 

Aduz a parte executada que há flagrante onerosidade e 

desproporcionalidade no bloqueio realizado, tendo em vista que o valor é 

necessário para que esta mantenha sua atividade comercial. Alega 

impenhorabilidade do valor bloqueado, bem como, que possui outros bens 

para que seja adimplido o débito, ou seja, forma menos onerosa, conforme 

art. 847 do CPC. Pois bem, desnecessárias maiores delongas acerca da 

suposta impenhorabilidade do valor, visto que toda argumentação da parte 

executada veio desacompanhada de qualquer prova hábil a demonstrar 

que a manutenção do bloqueio irá interferir no desenvolvimento de sua 

atividade comercial, bem como, não se encontra nos autos qualquer das 

hipóteses legais de impenhorabilidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL 

E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. 

SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. PENHORA ON LINE. BACEN-JUD. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À EMPRESA. - A demanda 

originária deste recurso é uma execução fiscal na qual o juízo deferiu o 

pedido da exequente de rastreamento e indisponibilidade de ativos 

financeiros em substituição à penhora anterior de esmeraldas. - O artigo 

15 da Lei nº 6.830/1980 prevê a substituição da penhora à exequente e o 

Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que ela pode 

exercer tal direito independentemente de anterior aceitação de outros 

bens para que se obedeça à ordem legal do artigo 11 da LEF e essa 

alegação é suficiente para justificar a providência (AgRg no AREsp 

771.270/PR). Como explicitado, esse é exatamente o caso dos autos, já 

que a penhora de dinheiro encontra-se em primeiro lugar na ordem de 

preferência. - Por outro lado, o STJ também entende que a penhora on-line 

não ofende o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do 

CPC (correspondente ao 620 do CPC/1973): AgRg no Ag 1334097/MG e 

REsp 1133262/ES. Eventual afronta deveria ser comprovada nos autos, 

mas não foi. Do mesmo modo, no que tange à alegação de que a medida 

constritiva causará danos à atividade da empresa, tal situação não foi 

demonstrada nos autos. A mera afirmação de que o bloqueio gerará 

prejuízos não tem o condão de afastá-lo. Tal entendimento já foi aplicado 

pelo STJ: AgRg no Ag 1327902/PR. - Correta, portanto, a decisão 

agravada. - Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3 - AI: 

00346581120124030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

ANDRE NABARRETE, Data de Julgamento: 03/05/2017, QUARTA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/05/2017). Dessa maneira, 

INDEFIRO o pedido de liberação do bloqueio efetuado via BacenJud. 

Conseguinte, considerando que a procuração de ID n.º 19320990 não 

possui poderes pare receber valores em nome da parte exequente, 

intime-se o patrono deste para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique 

conta bancária de propriedade do Sr. Jaime Freo para que seja efetuada a 

expedição de alvará. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003329-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ IZEPPI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003329-36.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

EMERSON LUIZ IZEPPI Vistos etc., Vieram os autos conclusos em virtude 

do pedido de desistência da ação (ID n.º 25667676). DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais 

remanescentes se houver, pela parte autora. Sem condenação em 

honorários advocatícios, visto que ausente de triangularização processual 

no presente feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Dou como transitada 

em julgado esta sentença, diante da ausência de interesse recursal. 

Arquivem-se os autos. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004924-70.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAI RONI CARLOTT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YHURY SIPAUBA CARVALHO SILVA OAB - PI8016 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA CAPITAL DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI (REU)

JOAO GABRIEL CORREIA DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004924-70.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

RAI RONI CARLOTT REU: UNICA CAPITAL DE SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS EIRELI, JOAO GABRIEL CORREIA DE FREITAS Vistos 

etc., Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de desistência da 

ação (ID n.º 28276148). DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, 

entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do CPC. Desta 

maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na forma 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios, visto que ausente de 

triangularização processual no presente feito. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diante da ausência de interesse recursal, dou como transitada 

em julgado esta sentença. Arquivem-se os autos. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002585-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO RASPINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002585-75.2018.8.11.0040. VISTOS 

ETC, Observo que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente (ID 26787221). Desta feita, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados no ID 

22618167. Expeçam-se as guias requisitando o pagamento devido por 

meio precatório/RPV. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, 

sem baixa na distribuição, até a informação do COREJ quanto ao 

pagamento do RPV/precatório expedido. Em seguida, intime-se o 

procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

conta bancária para depósito judicial. Disponibilizados os créditos, 

expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento dos valores. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Sorriso-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002514-73.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LENI FORCHESATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO PJe 1002514-73.2018.811.0040 VISTOS ETC, 

Verifico que, intimado, o executado manifestou concordância com os 

cálculos apresentados (ID nº 25299500), portanto, cabe a este Juízo 

apenas homologar os cálculos elaborados pela parte exequente. Posto 

isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 

cálculos apresentados no ID nº 24817403, com a anuência do executado. 

Expeçam-se as guias requisitando o pagamento devido por meio 

precatório/RPV. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem 

baixa na distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento do 

RPV/precatório expedido. Disponibilizados os créditos, expeça-se o 

competente Alvará Judicial para levantamento dos valores à conta 

indicada pela parte exequente (ID nº 24817393). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Sorriso-MT, 26 de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA JACOB DALBEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000588-91.2017.8.11.0040. VISTOS 

ETC, Observo que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente (ID 26786532). Desta feita, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pela 

parte exequente (ID 22641424 e 22641426). Expeçam-se as guias 

requisitando o pagamento devido por meio precatório/RPV. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até 

a informação do COREJ quanto ao pagamento do RPV/precatório 

expedido. Em seguida, intime-se o procurador da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar conta bancária para depósito judicial. 

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 26 de fevereiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001692-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GORETE BIELESKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001692-84.2018.8.11.0040. VISTOS 

ETC, Observo que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente (ID 24077689). Desta feita, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pela 

parte exequente (ID 21513521). Expeçam-se as guias requisitando o 

pagamento devido por meio precatório/RPV. Após, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até a informação do 

COREJ quanto ao pagamento do RPV/precatório expedido. Disponibilizados 

os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento 

dos valores à conta indicada pela parte exequente (ID 21513519). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Sorriso-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001540-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ARAUJO DANTAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON OAB - MT22017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001540-70.2017.8.11.0040. VISTOS 

ETC, Verifico que, intimado, o executado manifestou concordância com os 

cálculos apresentados (ID nº 19663997), portanto, cabe a este Juízo 

apenas homologar os cálculos elaborados pela parte exequente. Posto 

isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 

cálculos apresentados no ID nº 13619754, com a anuência do executado. 

Expeçam-se as guias requisitando o pagamento devido por meio 

precatório/RPV. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem 

baixa na distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento do 

RPV/precatório expedido. Disponibilizados os créditos, expeça-se o 

competente Alvará Judicial para levantamento dos valores à conta 

indicada pela parte exequente no ID nº 21607884. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Sorriso-MT, 26 de fevereiro de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002187-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002187-31.2018.8.11.0040. VISTOS 

ETC, Observo que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente (ID n° 27284422). Desta feita, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos apresentados pela 

parte exequente (ID nº 24361116). Expeçam-se as guias requisitando o 

pagamento devido por meio precatório/RPV. Após, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, até a informação do 

COREJ quanto ao pagamento do RPV/precatório expedido. Em seguida, 

intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar conta bancária para depósito judicial. Disponibilizados os créditos, 

expeça-se o competente Alvará Judicial para levantamento dos valores. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Sorriso-MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37028 Nr: 6026-04.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIVALDO QUEIROZ. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 
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Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 19 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86354 Nr: 5785-54.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COM. DE VELAS BRILHANTE 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO M. V. SILVA - 

OAB:MAT1794057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INDÚSTRIA E COM. DE VELAS 

BRILHANTE LTDA - EPP, CNPJ: 97496400000171. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 19 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42493 Nr: 5249-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORELINA ASSIS DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELESTE BRAZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:4.504-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORELINA ASSIS DE AZEVEDO, Rg: 

964058, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 19 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 7022-94.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE C. ZOTTIZ BOSCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DENISE C. ZOTTIZ BOSCOLI, Cpf: 

40534197000, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 19 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61918 Nr: 5210-80.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECICLADORA E TRANSPORTES DALLAGNOL 

LTDA, PAULO CÉZAR DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RECICLADORA E TRANSPORTES 
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DALLAGNOL LTDA, CNPJ: 02442556000163 e atualmente em local incerto 

e não sabido PAULO CÉZAR DALLAGNOL, Cpf: 11455837172, Rg: 

363.608, Filiação: Ursula K.dall Agnol e Carlos Fioravante Dall Agnol, data 

de nascimento: 30/06/1954, brasileiro(a), casado(a), mecânico, Telefone 

66.3589.1000. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.039,56 (Um mil e trinta e nove reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 19 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82343 Nr: 1227-39.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DORVALINO RODRIGUES DOS SANTOS, 

Cpf: 30270847987, Rg: 17048627. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 19 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85934 Nr: 5325-67.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DE CASTRO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOSE DE CASTRO MIRANDA, 

Cpf: 52186679604, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 Dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88652 Nr: 217-23.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCINEI NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUCINEI NUNES DA SILVA, Cpf: 

62214128115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 562,38 (Quinhentos e sessenta e dois reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 120838 Nr: 9819-67.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA EMANUELE CAPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAMILA EMANUELE CAPPI, Cpf: 

03503476970, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 558,60 (Quinhentos e cinquenta e oito reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39911 Nr: 2756-35.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA SARAIVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEUSA SARAIVA DE OLIVEIRA, Cpf: 

02222009952, Rg: 3284642-4, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 628,64 (Seiscentos e vinte e oito reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que a guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 27 de fevereiro de 2020

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001217-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RACIDE LOPES (REU)

 

PROCESSO n. 1001217-60.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

RACIDE LOPES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 13:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RACIDE LOPES (REU)

 

PROCESSO n. 1001218-45.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

RACIDE LOPES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 13:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA EL GADBAN OLIBONI (REU)

 

PROCESSO n. 1001220-15.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: JULIA 

EL GADBAN OLIBONI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA EL GADBAN OLIBONI (REU)

 

PROCESSO n. 1001222-82.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: JULIA 

EL GADBAN OLIBONI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-67.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHEFFER (REU)

 

PROCESSO n. 1001223-67.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

EDUARDO SCHEFFER FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY ALVES MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001224-52.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:DAIANY ALVES 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

RODRIGUES DE BRITO, JULIO CESAR ANTONIOLLI POLO PASSIVO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/05/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHEFFER (REU)

 

PROCESSO n. 1001225-37.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

EDUARDO SCHEFFER FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPIS MACHADO (REU)

 

PROCESSO n. 1001227-07.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

EURIPIS MACHADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPIS MACHADO (REU)

 

PROCESSO n. 1001228-89.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

EURIPIS MACHADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI LOPES EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1001229-74.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: MARLI 

LOPES EIRELI - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI RAINERI (REU)

 

PROCESSO n. 1001230-59.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: SIDNEI 

RAINERI FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 14:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-29.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1001232-29.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

ELIANE PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-96.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1001234-96.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

ELIANE PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001235-81.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PEREIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1001235-81.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

ELIANE PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-66.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAVID DOUGLAS DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001236-66.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

GLAVID DOUGLAS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-51.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAVID DOUGLAS DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001237-51.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

GLAVID DOUGLAS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAVID DOUGLAS DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1001238-36.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

GLAVID DOUGLAS DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA AVELIN DA LUZ RODRIGUES (REU)

 

PROCESSO n. 1001239-21.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

MARIANA AVELIN DA LUZ RODRIGUES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/05/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERNANDES 73552062149 (REU)

RODRIGO FERNANDES (REU)

 

PROCESSO n. 1001240-06.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:HOSPITAL E 

MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: EDUARDO CANDIDO DA SILVA POLO PASSIVO: 

RODRIGO FERNANDES 73552062149 e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

05/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008197-57.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ZANCCHETIN (REQUERENTE)

JANDIRA ZANCHETIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1008197-57.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 10:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008129-10.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINDO CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008129-10.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 17/06/2020 Hora: 11:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABYANN NASCIMENTO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001244-43.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:FABYANN 

NASCIMENTO DE FARIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

GABRIEL ARTUR SCARTON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001247-95.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RAIMUNDO DA 

SILVA MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: GABRIEL ARTUR SCARTON e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

GABRIEL ARTUR SCARTON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001248-80.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RAIMUNDO DA 

SILVA MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: GABRIEL ARTUR SCARTON e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

GABRIEL ARTUR SCARTON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001250-50.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RAIMUNDO DA 

SILVA MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: GABRIEL ARTUR SCARTON e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008206-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VITORINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008206-19.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 10:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008221-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO DE FREITAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008221-85.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 11:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE MORAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

QUITANDO JA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001551-31.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 11:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (AUTOR)

IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS MARQUES (REU)

 

Processo: 1001207-16.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 13:30horas .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

GABRIEL ARTUR SCARTON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001259-12.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RAIMUNDO DA 

SILVA MESQUITA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: GABRIEL ARTUR SCARTON e outros 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006045-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN BARROS DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Processo: 1006045-36.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003553-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA ELIZA BENITEZ DE ARAUJO OAB - MT24676/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTAL REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE GONCALO DE AMORIM (EXECUTADO)

 

Processo: 1003553-08.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005677-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA GAMA CARNEIRO (EXECUTADO)

 

Processo: 1005677-27.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001180-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001180-33.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. IMPULSIONO 

AINDA PARA INTIMAR O ADVOGADO PARA NO PRAZO DE 05(CINCO) 

DIAS INFORMAR O ENDEREÇO DOS SCR E SISBACEN PARA ENVIO DE 

OFICIO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR, TENDO EM VISTA QUE NÃO 

CONSTA NOS AUTOS. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:10 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007600-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA GRAZIELLE URBAINSKI FERNANDES (REQUERIDO)

 

Processo: 1007600-25.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:20.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008244-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA FURQUIM SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1008244-31.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 24/06/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003808-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GT ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO RATTI HUBNER OAB - MT26632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA EMANOELE DEMSKI (EXECUTADO)

 

Processo: 1003808-29.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-26.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAMARGO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

LUIS FABIO MARCHIORO (REU)

 

PROCESSO n. 1001271-26.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PEDRO 

CAMARGO DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANI MARCHI 

KOZAK, AIRTON CELLA, MAURO MEAZZA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA LUCIA APIO PADILHA 85386375920 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JUNIOR NUNES CAVALHEIRO (REQUERIDO)

 

Processo: 1001208-98.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 13:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

RACIDE LOPES (REU)

 

Processo: 1001218-45.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 13:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA EL GADBAN OLIBONI (REU)

 

Processo: 1001222-82.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-85.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAMARGO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANI MARCHI KOZAK OAB - MT26633/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

LUIS FABIO MARCHIORO (REU)

 

PROCESSO n. 1001280-85.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PEDRO 

CAMARGO DA ROSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANI MARCHI 

KOZAK, AIRTON CELLA, MAURO MEAZZA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 

16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHEFFER (REU)

 

Processo: 1001225-37.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 14:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPIS MACHADO (REU)

 

Processo: 1001228-89.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 14:30 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-77.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SAVI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8010594-77.2013.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para que se manifeste sobre os rumos 

da execução, considerando a informação de Id. 24039088, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI LOPES EIRELI - ME (REU)

 

Processo: 1001229-74.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 14:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001283-40.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ANARIA DE 

JESUS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO ADELMO 

CHIMATI PERUCHI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 05/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALMEIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001287-77.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:TIAGO ALMEIDA 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FAGNER CHAGAS DE 

OLIVEIRA, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 14/04/2020 Hora: 14:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 de fevereiro de 2020 

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

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 196496 Nr: 7687-95.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 PROCESSO N. 196496

Vistos etc.

Presentes indícios de materialidade e autoria, consubstanciados no boletim 

de ocorrência, bem como nas declarações colhidas na fase inquisitorial, 

RECEBO A DENÚNCIA ofertada.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de abril de 

2020 às 10h.

Cite-se o acusado, notificando-o de que a audiência será realizada na 

presença do Ministério Público, bem como da necessidade de 

comparecimento acompanhado de advogado, sendo-lhe assegurada a 

assistência pela Defensoria Pública, se for pobre. Cientifique-se, ainda, de 

que caberá a ele trazer suas testemunhas ou requerer a intimação, no 

prazo de até 05 (cinco) dias antes da audiência acima aprazada.

Intimem-se o Ministério Público.

No tocante à certidão de antecedentes criminais do acusado, defiro a 

diligência em seus exatos termos, devendo a Gestora Judiciária 

providenciar a juntada do extrato disponibilizado pelo sistema Apolo.

Às providências.

Sorriso/MT, 4 de dezembro de 2019.

Érico de Almeida Duarte

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196496 Nr: 7687-95.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MIGUEL SCHWERTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do autor do fato que 

de foi designado o dia 13 de abril de 2020 às 10h, para realização da 

audiência de Instrução e Julgamento.

Cite-se o acusado, notificando-o de que a audiência será realizada na 

presença do Ministério Público, bem como da necessidade de 

comparecimento acompanhado de advogado, sendo-lhe assegurada a 

assistência pela Defensoria Pública, se for pobre. Cientifique-se, ainda, de 

que caberá a ele trazer suas testemunhas ou requerer a intimação, no 

prazo de até 05 (cinco) dias antes da audiência acima aprazada. 

Sorriso/MT. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2020

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142542 Nr: 36-80.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES, DONIZETE 

TEIXEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES, Cpf: 

06439832107, Filiação: Rosilda Soares de Oliveira e Nilson Pinheiro Lopes, 

data de nascimento: 31/08/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66-9912-5134. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim 

de ABSOLVER os réus Donizete Teixeira Ferreira e Hemerson de Oliveira 

Lopes, regularmente qualificados, da acusação da prática dos delitos 

previstos no artigo 33, caput e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 

244-B do ECA, com supedâneo no art. 386, inciso V e VII do Código de 

Processo Penal;DETERMINO a incineração da substância entorpecente 

apreendida [artigos 32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia 

Municipal de Sorriso e autoridade policial para o cumprimento da 

incineração com urgência.DETERMINO no que tange aos bens que foram 

alvo do ato de apreensão (fls. 50) a sua imediata restituição ao seu 

proprietário, mediante apresentação de documento que comprove a 

propriedade do(s) bem(s). Em caso de ausência de pedido(s) de 

restituição dos bens, proceda-se a destinação à(s) entidade(s) 

interessada(s).Intimem-se a Defesa para indicar as contas e dados 

pessoais para se efetivar a transferência do dinheiro apreendido com os 

acusados (fl. 85).Após o transito em julgado do presente veredicto, 

procedam-se às anotações de praxe e baixas necessárias. Determino que 

o Cartório faça as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de 

Identificação [art. 809, inciso VI do Código de Processo Penal].Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Sorriso/MT, em 30 de abril de 2019.Emanuelle 

Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 20 de fevereiro de 2020

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174878 Nr: 6101-57.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDEU BARBOSA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JARDEU BARBOSA MACHADO, Cpf: 
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05304643143, Rg: 25583174, Filiação: Lenice Barbosa Mendes e Arnaldo 

de Carvalho Machado, data de nascimento: 20/05/1994, brasileiro(a), 

natural de Carlinda-MT, solteiro(a), Telefone 66 9 9620 7404. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos inclusos autos do termo circunstanciado 

que, no dia 25 de maio de 2017, por volta das 22h55min, em uma via 

pública, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado JARDEU 

BARBOSA MACHADO, conduziu veículo automotor motocicleta Honda, 

modelo Fan, cor preta, placa NPO-1938, em via pública, pondo em perigo a 

segurança alheia. Posto isso, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em 

face de JARDEU BARBOSA MACHADO, como incurso no artigo 34, do 

Decreto-Lei nº 3.688/1941.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  6 1 0 1 - 5 7 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( c ó d i g o : 

174878)VISTO/MV.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu representante legal, denuncia JARDEU 

BARBOSA MACHADO qualificado(a/s) nos autos, imputando-lhe a 

adequação típica do artigo 34 do Decreto Lei nº 3.688/1941,perquirindo o 

parquet, via de consequência, o processamento da imprescindível ação 

penal pública e final condenação do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo 

preceito secundário em referência.Percutindo ao fundo da parlenda, 

preenchidos os requisitos legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de 

aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo 

Código Instrumental Penal, RECEBO e determino a D.R. e A. da presente 

denúncia sub examine, que tramitará segundo o rito comum ordinário ut 

art. 394 do CPP. CITE pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e 

prazo do artigo 396, asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, 

ambos do CPP. Em sendo necessário e já requerido nos autos, para 

consecução da citação, expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) 

dias ou expeça edital com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 

361ss do CPP, respectivamente. Na citação por edital, uma vez superado 

o prazo legal, em sendo de caso de incidência do artigo 366 do CPP, 

certifique e à imediata conclusão mediante correta e específica triagem 

(Prov. 11/11/CGJ).Na citação pessoal, superado o prazo legal para defesa 

e restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte na regra do artigo 263 

et seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua defesa o ilustre 

DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será intimado pessoalmente 

para fins e prazo do § 2º do artigo 396-A do CPP.Superado o decêndio 

legal para manifestação e defesa do(a/s) acusado(a/s), inclusive por 

atuação do eminente Defensor Público, certifique e à conclusão para fins 

do artigo 397 et seq do CPP.Calha a fiveleta externar que DEFIRO a cota 

ministerial derradeira, assim, diligencie a nobre gestora judicial para 

alcançar as informações e dados em testilha. No que toca ao SURSIS 

PROCESSUAL proposto pelo MPE, visando sua formalização e efetividade, 

DETERMINO a intimação pessoal dos réus, para que compareçam na 

Secretaria desta 2.ª Vara Criminal, acompanhado de advogado e/ou 

Defensor Publico, manifestando por escrito se aceita as condições 

impostas pelo MPE. Fixo prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação 

desta, para que o réu compareça na Secretaria da Segunda Vara Criminal, 

acompanhado de seu advogado e/ou defensor público, manifestando por 

escrito se aceita as condições impostas.O expediente de CITAÇÃO 

comportará também a INTIMAÇÃO do(a/s) acusado(a/s) para manifestar 

por escrito se aceita as condições impostas.Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.Sendo o caso, 

proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos 

autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 18 

de fevereiro de 2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Perin Faccio, 

digitei.

Sorriso, 19 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174186 Nr: 5740-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRE DA SILVA ALVES, Rg: 21608920, 

Filiação: Lucia da Silva Alves, data de nascimento: 27/01/1986, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), empresário, Telefone 

66-999645999. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do concluso Termo Circunstanciado 

que, na data de 25/06/2017, por volta de 13hrs., na Rua Turmalinas, bairro 

Jardim Aurora, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado 

ANDRE DA SILVA ALVES ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas. 

O Ministério Público oferece denúncia em face de ANDRE DA SILVA 

ALVES, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo: 5740-40.2017.811.0040Código: 174186VISTOS/JJI – 

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, por meio de seu representante legal, denuncia ANDRE 

DA SILVA ALVES, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação 

típica do artigo 147, caput, do Código Penal, perquirindo o parquet, via de 

consequência, o processamento da imprescindível ação penal pública e 

final condenação do denunciado no respectivo preceito secundário em 

referência.Percutindo ao fundo da parlenda, preenchidos os requisitos 

legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de aplicação do artigo 395, 

ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, 

RECEBO e determino a D.R. e A. da presente denúncia sub examine, que 

tramitará segundo o rito comum ordinário ut art. 394 do CPP. CITE 

pessoalmente o denunciado para fins e prazo do artigo 396, 

asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, ambos do CPP. Em 

sendo necessário e já requerido nos autos, para consecução da citação, 

expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias ou expeça edital 

com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 361ss do CPP, 

respectivamente. Na citação pessoal, deve o denunciado informar ao 

oficial de justiça, endereço residencial e comercial/trabalho com CEP, 

e,ainda contato de WhatssApp e/ou rede social, bem como e-mail e 

telefone fixo e comercial (se houver), para recebimento de futuras 

intimações, vez ser irracional e desproporcional em pleno Século XXI, se 

limitar ao endereço residencial do réu para intimações, sendo certo que 

99% (noventa e nove por cento) das pessoas passam maior parte do 

tempo útil (durante o dia) fora de casa, mais em endereço comercial ou 

funcional e conectados ao WhatsApp e/ou redes sociais. Na citação por 

edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo de caso de incidência 

do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata conclusão mediante correta e 

específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).Na citação pessoal, superado o 

prazo legal para defesa e restando omisso o acusado, forte na regra do 

artigo 263 et seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua defesa o 

ilustre DEFENSOR PÚBLICO atuante no juízo, o qual será intimado 

pessoalmente para fins e prazo do § 2º do artigo 396-A do CPP.Superado 

o decêndio legal para manifestação e defesa do acusado, inclusive por 

atuação do eminente Defensor Público, certifique e à conclusão para fins 

do artigo 397 et seq do CPP.Quanto aos requerimentos feitos pelo MPE 

junto à denúncia, INDEFIRO-OS, vez que o MPE, possui meios para 

alcançar as informações e dados em testilha, devendo ele diligenciar à 

Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções 

Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC), requisitando tais informações 

ou comprove nos autos a impossibilidade de fazê-lo. II – DO 

OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.No que 

toca ao SURSIS PROCESSUAL proposto pelo MPE as fls. 99, visando sua 

formalização e efetividade, DETERMINO a intimação pessoal do réu, para 
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que no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta, compareça na 

Secretaria desta 2.ª Vara Criminal, acompanhado de advogado e/ou 

Defensor Público, manifestando por escrito se aceita as condições 

impostas pelo MPE. Devido ao grande numero de processos conclusos 

para designação de audiência de instrução e julgamento, não será 

designada audiência para oferecimento de suspensão do processo, 

contudo, a adoção do procedimento acima não acarretará prejuízo ao réu, 

vez que este poderá manifestar expressamente nos autos se aceita as 

condições do juízo deprecante para a suspensão do processo.Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o 

correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Aceitar a suspensão da tramitação do 

procedimento ou ação penal até opagamento da prestação pecuniária, 

parceladamente ou a vista, se dará mediante depósito judicial vinculado ao 

Processo n.º 9199-50.2017.811.0040 (Código: 180114), da Segunda Vara 

Criminal, nos termos da Portaria n.º 01/2017 da Segunda Vara Criminal 

desta Comarca, os quais futuramente serão destinados a uma Entidade 

Publicas e/ou Entidades Privadas com destinação social, devidamente 

cadastradas neste juízo, nos termos da Resolução 29/2019 – CGJ e 

Resolução n.º 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça.Aceita as 

condições, volte-me os autos concluso para homologação, não aceita a 

proposta do SURSIS PROCESSUAL, ou não apresentando manifestação 

no prazo acima estipulado, o feito prosseguirá a sua marcha processual 

regular.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 29 de novembro de 2019.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karl Wyllyon Johann 

Camargo, digitei.

Sorriso, 14 de fevereiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331957 Nr: 1325-61.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências realizadas pelo Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 2.302,67 (dois mil trezentos e dois reais e 

sessenta e sete centavos), nos termos da certidão de fls. 32/32-verso, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Maurildes Silva Carvalho, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 635 Nr: 554-55.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MOSAR DELFINO DE SOUZA, 

MANOEL FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816, IZABELLA MENEGASSI DUTRA SANTANA - 

OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências realizadas pelo Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 1.945,64 (um mil, novecentos e quarenta e 

cinco reais e sessetane quatro centavos), nos termos da certidão de fl. 

539-verso, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Marcos Antonio Detoffol, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101475 Nr: 386-04.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714-A/MT, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

EVANDRO LÚCIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:133.091, FRADEMIR 

VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:5478/MT, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:98.479 e 10.962, 

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, LAERCIO 

FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934 OAB/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:8656/MT, PAULA NUNES DIAS - OAB:20.532, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007 OAB/MT, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT, THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 22.056-B, WILLIAM JOSÉ DE ARAUJO - 

OAB:3928/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$791,74REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$837,15REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129819 Nr: 8659-98.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO RAMOS COMERCIO DE MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para promover a complementação das diligências realizadas pelo Oficial 

de Justiça, no valor de R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro 

reais), nos termos da certidão de fl. 360, devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça João Antonio Cavalini Soares, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129819 Nr: 8659-98.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO RAMOS COMERCIO DE MOTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 360 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159864 Nr: 9196-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, ILDO 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, JOSÉ LUIS MALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT21.169

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da decisão de fls. 

170/171, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, 

a fim de intimar os advogados das partes, acerca da lavratura do Termo 

de Penhora e depósito do bem indicado nos autos, com o que a parte 

executada Amado Paulo Dal Castel foi nomeado fiel depositário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197755 Nr: 12964-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALEXANDRE LUCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 155 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226047 Nr: 15074-87.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fl. 

150/150-verso , impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser 

distribuída na comarca de Barra do Bugres, devendo, na ocasião, 

apresentar cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271162 Nr: 2132-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 229, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Campo Novo do Parecis, devendo, na ocasião, apresentar 

cópia das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287554 Nr: 15259-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANI BEFFART DO 

NASCIMENTO - OAB:89366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 

10, Item 2.10.1 e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 e 

ss., procedo a INTIMAÇÃO da Ilustríssima Senhora advogada LETÍCIA 

LANCELOTTI FAVERO, OAB/MT 25.904, solicitando a devolução dos 

presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal e 

que, não sendo atendida a presente intimação, será expedido MANDADO 

DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas 

no Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107619 Nr: 6310-93.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REZENDE ANDRADE, LAINETTI,VOIGT SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. DOS SANTOS DELMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT, MARCOS DE REZENDE ANDRADE 
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JUNIOR - OAB:188846/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 523/524, 

item III, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar os advogados das partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre a resposta apresentada pelo INSS às fls. 530/533 e 

sobre o cálculo atualizado da dívida de fls. 534/535, valendo o silêncio 

como concordância, oportunidade em que a parte exequente deverá 

informar se mantém interesse na penhora dos veículos, em relação aos 

quais, inclusive, consta anotação de restrição de circulação e 

transferência (fls. 412 e fls. 442/443), sendo certo que, à fl. 459, a parte 

exequente informa, ainda, que promoveu a averbação de certidão 

premonitória no cadastro dos veículos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151943 Nr: 550-90.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE DALCOL DE SOUZA DANTAS, GILBERTO 

AVELINO DANTAS, COMÉRCIO INDÚSTRIA METALURGICA DALCOL LTDA, 

TORNEARIA TRIANGULO LTDA-ME, M. DAL COL DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para que informem nos autos os dados bancários para 

levantamento dos valores depositados judicialmente às fls. 475/475-verso, 

quais sejam: Banco, nº da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do 

beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261685 Nr: 26132-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059-O/MT, LO-RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - 

OAB:25645/O, Monica Huppes de Melo Marinho - OAB:24.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065 a

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca da petição 

e depósito de fls. 250/251, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267158 Nr: 30029-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERINALDO DA SILVA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, CHUBB SEGUROS 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:16.983-PE, HELDER KANAMARU - 

OAB:OAB/SP 111.887, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748, THAIS DE MELLO LACROUX - OAB:OAB/SP 183.762

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 215/216, 

diante da certidão de fl. 218, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307732 Nr: 8945-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE FATIMA BUGS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001 da 2ª vara Cível de Rio Branco/AC, a 

seguir juntada, e, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para pugnarem o que de direito, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329743 Nr: 26058-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CLAUDIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CRESPO 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 27.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290556 Nr: 17444-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (DEZ)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Márcia Adriana Padilha - Técnica Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Dispositivo Posto isso, e em consonância com o parecer 

ministerial JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente Nelci 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 197 de 813



Pereira da Silva, nomeando como curadora do interditado Edivaldo Pereira 

da Silva, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público. Determino seja lavrado o respectivo termo de 

compromisso, ficando autorizada a realizar os atos necessários para gerir 

e administrar os bens do interditado, ficando ainda, a curadora nomeada 

fiel depositária dos valores recebidos e também obrigada à prestação de 

contas quando instado para tanto. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando ser esta beneficiária da assistência judiciária gratuita. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305118 Nr: 6860-05.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERF, ATDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT, Juliana Bertolo Muleta - OAB:24593 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE AUTORA, Adriana 

Urela de Sousa Fortes, na pessoa de seu advogado(a), para que tome 

conhecimento do desarquivamento do feito, bem como, para que se 

manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

Marcela de Souza Garcia Sguarezi

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307307 Nr: 8598-28.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Aparecida dos Santos Cozer - OAB:OAB/MT 

23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora na pessoa do seu advogado para que 

manifeste acerca da devolução da carta precatória juntada às fls. 166/169 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308814 Nr: 9819-46.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMA, JMA, JMA, FMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVHFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474, Tiago Shiogi Tiuman - 

OAB:21461/O, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 31, requerendo a suspensão do processo, 

que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 001/2018, intimo a 

parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo de 30 (trinta) 

dias.

Márcia Adriana Padiha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20410 Nr: 3772-52.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCSN, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a), para que possa 

manifestar-se acerca da petição e comprovantes de fls. 70/72, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que lhe é de direito, referente ao 

respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245992 Nr: 13552-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACGV, ALGV, SIMONE APARECIDA VILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildson Aureliano Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILDSON AURELIANO GERMANO, Cpf: 

79869505104, Rg: 1068620-7/SSP/M, Filiação: Benedita Aureliano 

Germano e Antônio Germano, casado(a), operador de maquinas. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido consubstanciado na presente ação de alimentos, 

para condenar Nildson Aureliano Germano, já qualificado nos autos, a 

pagar a quantia de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

valor atualmente equivalente a R$ 499,00 (quatrocentos noventa e nove 

reais) a título de alimentos em favor das crianças Anna Clara Germano Vill 

e Ana Luiza Germano Vill, incidindo o 13º salário e 30% dos valores 

percebidos na condição de férias e eventuais verbas rescisórias, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinária.A pensão 

alimentícia deverá ser paga todo dia 10 (dez) de cada mês, a ser 

depositada em conta bancária de titularidade da genitora da requerente, 

Banco Santander, agencia: 1666, Conta poupança: 60003082-6.Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Intime-se o 

requerido da presente sentença.Custas pela parte requerida, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdeir Ferreira Lima, 

digitei.

Tangará da Serra, 09 de abril de 2019

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301114 Nr: 2259-53.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLF, STFDO, PHFDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:17.737, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) inventariante, para que 

possa apresentar as últimas declarações, comprovar a quitação ou 

isenção do ITCMD, bem como para que dê integral cumprimento a r. 

decisão de fls. 75/76, no prazo de 05 (cinco) dias, referente ao respectivo 

feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302026 Nr: 3557-80.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 24.350/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a) para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação de 

fls. 89/93, referetne ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198035 Nr: 13188-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. NOGUEIRA MELO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - 

OAB:OAB/MS 18573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo as partes para requererem o que de direito, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328199 Nr: 24951-46.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEI DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro: Vila Esmeralda, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103482 Nr: 2282-82.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065 a

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, instruir, retirar e distribuir à Carta Precatória 

expedida para a Comarca de Antonio Prado-RS.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219601 Nr: 9600-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 103, intimo a requerente para ter 

ciência do conteúdo das declarações mediante vista em cartório, ocasião 

na qual deverá ainda indicar de forma precisa bens passíveis de penhora, 

sendo certo que, não o fazendo, o processo será suspenso, nos termos 

da decisão de fl. 101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255776 Nr: 21256-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUER LOPES WILLIAM & ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, haja vista a indicação de data pelo leiloeiro em fl. 192, intimo 

as partes acerca dos leilões designados nos autos para a data de 

1.º/4/2020, sendo o primeiro às 13h e o segundo às 15h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265009 Nr: 28411-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO ME, 

MAGALI MARIA LENZ SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, haja vista a certidão da oficial de justiça Lúbia Nunes da 

Costa de fl. 111, solicitando diligêcias futuras, intimo o exequente para se 

manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 301320 Nr: 2510-71.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERTY PAULISTA SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODENILSON PAULO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIANE MENCHON MOURA 

ENDLICH - OAB:23114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento deuma 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Mirante, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314699 Nr: 14462-47.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSER GASES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, JOSÉ CARLOS DE ANIBALLI, LUSANDIRA LAMENHA 

CAVALCANTE DI ANNIBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO ROCHA 

OLIVEIRA ROCHOLI - OAB:41451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no Centro desta 

cidade, devendo ser depositada em guia própria e expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332306 Nr: 1583-71.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. TORMES - ME, EVANIR TORMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim Tarumã, a ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Marlene Dias S. da Silva

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316074 Nr: 15628-17.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 69, intimo novamente a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Paraíso, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 27484 Nr: 892-82.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. L. FALCÃO CONFECÇÕES, NARA LUCIA 

FALCAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474

 Processo n° 892-82.2005 (Cód. 27484)

 VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que fora informada a quitação do débito.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II do Novo Código de 

Processo Civil, que o feito será extinto com resolução de mérito quando o 

devedor satisfizer a obrigação.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, I I, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor às custas e 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado no 

patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e 

§19 do NCPC, todavia, conforme exposto à fl. retro, houve a quitação dos 

honorários advocatícios, de maneira que restam pendentes apenas as 

custas processuais.

Proceda-se com a baixa da penhora/constrição eventualmente realizada 

nos autos.

Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, 

observadas as formalidades legais, providenciando as anotações e 

baixas estilares.

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

Tangará da Serra/MT, 04 de novembro de 2019.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142362 Nr: 1767-08.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE VIRTUDE CORDÃO SANDRIN, MARIA DO 

CARMO SANDRIN GIROTTO, MARIA CRISTINA CORDAO SANDRIN 

GUANDALINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do(s) valor(es) pago(s), bem como do(s) alvará(s) judicial(is), 

INTIMO o Exequente para que, no prazo legal, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que de direito, e, em caso de permanecer silente, o feito 

será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 61905 Nr: 3432-35.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MARQUES DOS SANTOS-ME, 

JACKSON MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$308,94REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$152,27REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19 REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240888 Nr: 8969-60.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERES GESTÃO EMPRESARIAL E 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA SILVA ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 59.659

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161374 Nr: 11943-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$308,94REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$148,98REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 189778 Nr: 6544-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º do Provimento nº 31/2016-CGJ fica 

devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 dias, o pagamento das taxas e custas processuais da seguintes forma:

1) VALOR DE R$308,94REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS;

2) VALOR DE R$148,98REFERENTE A TAXA JUDICIÁRIA;

3) VALOR DE R$110,19REFERENTE A CONTADORIA.

Os valores indicados nos itens 1 e 2 deverão ser pagos mediante 

expedição de guia, a ser realizada da forma que segue:

Acessar o site www.tjmt.jus.br, link “Emissão de Guias Online”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco a palavra 

“custas”, escolher a opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES”, após inserir o número único do processo, clicar em 

“próximo”. Após, preencher o campo com o CPF/CNPJ, em seguida incluir 

os valores acima indicados no item 1 para custas e do item 2 para taxa, 

após clicar em GERAR GUIA.

O item 3 se refere a contadoria e o valor deverá ser depositado no Banco 

do Brasil, ag. 1321-8, conta corrente 104126-6, em nome de Josué 

Matheus de Mattos, CPF 238.698.799-04.

Após o pagamento integral de todos os valores, protocolar uma cópia no 

protocolo geral do Fórum direcionada a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica a advertência que o não pagamento nos moldes acima indicados 

ensejará a expedição de CERTIDÃO DE DÉBITO PARA IMEDIATO 

PROTESTO. Eu Cirleide Macedo digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190718 Nr: 7223-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSO NATAL COSTADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192127 Nr: 8530-20.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERES GESTÃO EMPRESARIAL E 

PARTICIPAÇÕES LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA SILVA ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 59.659

 Nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80, bem como do art. 1.238, do 

Provimento n. 041/2016-CGJ (CNGC-MT), impulsiono os autos a fim de que 

aguarde o período de suspensão retro requerido.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191214 Nr: 7690-10.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7690-10.2015 (Cód. 191214)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico a perda do objeto da ação, e, 

considerando que não incide, no caso, a hipótese do artigo 485, §4º, do 

Novo Código de Processo Civil, impositivo o acolhimento do pleito.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Novo Código de Processo 

Civil.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito observadas às 

formalidades legais, ficando autorizado o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a peça inaugural e sua entrega ao autor 

mediante cópia nos autos às suas expensas, devendo o mesmo retirá-los 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 19 de novembro de 2019.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130821 Nr: 492-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY MEIRA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 

12.842, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA 

MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Certifico que os Embargos de Declaração interpostos pelo exequente 

foram apresentados dentro do prazo legal. Dessa forma, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte requerida para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132090 Nr: 1904-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTER MAQUINAS E SOLUÇOES INTEGRADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934 OAB/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Letícia Camargo de Moura - 

OAB:26698/O, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 AUTOS: 132090Vistos etc.,I - Em que pese não se possa proceder a 

análise de oficio quanto a titularidade ou não de terceiro sobre o bem 

penhorado em razão de suposta sobreposição de títulos, reputo ser de 

rigor a cientificação dos supostos terceiros que defenderam a titularidade 

do imóvel em outro feito, devendo ser os mesmos cientificados da penhora 

e pendência de Leilão nestes autos, devendo o Cartório diligenciar a 

qualificação e endereço de tais terceiros junto aos autos de cod. 9454, fls. 

354.II – Sem prejuízo de tal deliberação designo para promover os atos de 

arrematação do bem penhorado, conforme requerimento do exequente, o 

Leiloeiro Oficial Erick Soares ...), devendo constar do ofício que o imóvel 

será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, nome 

das partes e valor do débito; c) certidão negativa de inscrição de dívida 

ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente (art. 62 do Decreto-lei nº. 147/67); d) o Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, 

que comprove cadastro dele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

– SNCR.XIII - Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para efetivação do leilão.XIV - 

Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, com 

antecedência mínima de cinco (05) dias.XV - Intimem-se as partes, nas 

pessoas dos advogados.XVI – Sem prejuízo das deliberações supra, para 

fins de credenciamento do leiloeiro, encaminhe ao mesmo “Termo de 

Declaração do Leiloeiro” e “Termo de Credenciamento e Compromisso de 

Leiloeiro Oficial e Leiloeiro Rural”, juntando-se posterior aos presentes 

autos.Às providências.Tangará da Serra/MT, 3 de maio de 2019.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251095 Nr: 17610-37.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO 

HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO, DIRCEU 

LOURENÇO, MARIA CREUSA VICARI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARGARETH GONCHO 

- OAB:31.760, MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - 

OAB:OAB/RS57.596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, SANDRA MARIA LOURENÇO 

PRIETO - OAB:OAB/MT 12.3832, SANDRA MARIA LOURENÇO PRIETO - 

OAB:OAB/MT:12383, Vanessa Angheben Guirro - OAB:, Vanessa 

Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

34.617,70, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE 

FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 13774 Nr: 2716-52.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALCIDES CARRA, MARIA NEGRI CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL 

JÚNIOR - OAB:5454-B

 (...).Assim, patente o excesso no cálculo realizado pelo exequente à fl. 

278, visto que fez incidir juros e correção monetária sob o valor integral da 

dívida perseguida em descompasso com o comando do acórdão de fls. 

261/271.Outrossim, considerando que o executado em impugnação 
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procedeu com a devida correção do valor da condenação com incidência 

de correção monetária desde o ajuizamento da ação, respeitando-se o 

disposto na Súmula nº 14 do STJ (fl. 291), acolho a impugnação 

apresentada às fls. 286/289 para reconhecer o excesso de execução dos 

honorários de sucumbência, nos termos do inciso V do §1º do art. 525 do 

CPC e de consequência homologo o cálculo de fl. 291 para fixar a dívida 

em R$ 13.606,21, em 25/11/2019.De consequência, condeno o exequente 

ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do executado no 

importe de 10% sob o valor do excesso apurado à fl. 298.Considerando o 

depósito voluntário pelo devedor, preclusas as vias impugnativas, 

expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor do exequente 

observando-se a conta indicada à fl. 297/v.Após, intimem-se as partes 

quanto a satisfação da dívida e em seguida retornem os autos 

conclusos.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110842 Nr: 1078-66.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA 

THEREZA CAETANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783-OAB/MT, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - 

OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36427, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

para efetuar o deposito relativo à condução do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado de constatação, ao qual será acrescido a 

importância referente a respectiva tarifa bancária, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado de constatação já expedido nos autos . Tudo no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148799 Nr: 8720-85.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON WAGNER RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV VALE - REDE RECORD, SILVIO JOABE 

DELMONDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 Vistos.

Inicialmente, considerando a cientificação do requerente e o 

preenchimento dos requisitos legais, homologo a renúncia das patronas do 

exequente Jefferson Wagner Ramos à fl. 333.

Assim, INTIME-SE pessoalmente o requerente Jeferson Wagner Ramos 

para constituir novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias.

Contudo, sem prejuízo da regularização supra, considerando os pedidos 

retro e uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece 

como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, 

possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em 

depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente em fls. 334/335, em desfavor dos 

executados, no valor da última atualização nos autos (fls. 309/311).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera, Defiro o pedido de expedição de mandado 

de penhora de bens móveis em nome dos executados no endereço 

indicado à fl. 334/335.

Expeça-se o competente mandado de penhora com as advertências 

legais.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado (CPC, art. 841).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162566 Nr: 14038-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DELCARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO DIAS, MARLENE SILLES DIAS, PAULO 

DIAS, MARIA ODETE ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:OAB/MT 9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:121192-MT, ROBSON HUILSON BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 

14.802

 INTIMAÇÃO DOS EXECUTADO NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS 

PARA MANIFESTAREM NOS AUTOS EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO 

ABAIXO TRANSCRITO: Vistos,

I - Intiem-se o exequente para que apresente a matricula atualizada do 

imóvel.

II - -Intiem-se os exectuados para que se manifestem sobre a peidod de 

adjudiciação pelo valor da avaliação.

III - Após, colhida a manifestação das partes ou certificado o decurso do 

prazo para tananto, ao contador para a atualização do débito e da 

avaliação e então conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213785 Nr: 5075-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de aplicação de multa do artigo 774 do Código de 

Processo Civil, vez que se trata de mero pleito de reconsideração, isto 

porque este Juízo já apreciou tal pedido, com o seu respectivo 

indeferimento à fl. 153.

Por outro lado, defiro o pedido de expedição de ofício ao INSS para que 

preste informação de eventual vínculo empregatício do executado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com as informações, oportunize-se manifestação do exequente pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Inerte, cumpra-se a decisão de fl. 101.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 227328 Nr: 16145-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDOL, JOSEFA RUIZ LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 (...).Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao 
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pagamento de R$ 8.100,00, referente à indenização do Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro.Considerando 

que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (afinal, apenas houve 

a fixação correta do grau de invalidez), CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Por 

fim, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 298992 Nr: 24014-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDORIVAN MIRANDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB: 

153.447/SP, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que as diligências de notificação/protesto da requerida 

dependem de prazo para oportunizar a devedora o pagamento voluntário 

do débito, defiro pedido de dilação de prazo postulado pelo autor à fl.83, 

fixando o prazo de 30 dias para a regularização do feito.

Com a emenda ou decorrido o prazo, certifique-se e encaminhe os autos 

conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 302907 Nr: 4871-61.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL MARINHO AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. V. BRASIL ASSOCIAÇÃO DE 

AUTOGESTAO VEICULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA GRASIELLE 

GONÇALVES GUEDES - OAB:OABA/MG 157314, MARIANA CRESTANI 

PALMA - OAB:23.195

 (...).Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente e condeno o requerido a proceder o ressarcimento integral do 

veículo Grand Siena Attractiv 1.0 Flex 8V 4p, correspondente ao valor da 

tabela FIPE na data do sinistro, devidamente atualizado desde a data da 

propositura da ação, pelos índices do INPC, acrescida de juros de mora de 

1%; autorizando-se a dedução da quantia correspondente à média das 

participações mensais vincendas do montante a ser ressarcido.No 

entanto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização a título de 

lucros cessantes e dano moral, ante a ausência de configuração de seus 

requisitos.Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Com fulcro no princípio da causalidade e considerando que a 

requerida decaiu em parte mínima do pedido, visto que reconheceu o 

direito à ressarcimento do requerente judicial e extrajudicialmente, 

condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa, 

cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça 

deferida.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 312395 Nr: 12541-53.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEDSON PROENCA SANDESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:OAB/MT 23.683-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para se manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça à fl. 

22, promovendo o regular prosseguimento do feito, com a indicação da 

localização do bem, diligências ou a conversão do rito, nos termos do 

artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.

Cumprida a determinação ou decorrido o prazo, encaminhe os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 315783 Nr: 15376-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BRUNO FERREIRA, ALMIRA MARIA MAXIMA 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O, RODRIGO N - OAB:MT/16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos 

requerentes, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

e, assim, defiro a expedição do ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da 

importância de R$52.852,15, acrescido correções e juros legais, junto a 

Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, em nome 

de Valquíria Máximo Ferreira, em favor de ANTÔNIO BRUNO FERREIRA e 

ALMIRA MARIA MÁXIMO FERREIRA.Custas e despesas pela parte autora, 

cuja exigibilidade encontra-se suspensa devido à assistência judiciaria 

gratuita deferida a fl. 32.Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo com as cautelas de estilo.Publique-se, registre-se, intimem-se e 

se cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 333246 Nr: 2196-91.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). O valor da causa na ação declaratória será, em regra, o do negócio 

a que corresponde à relação jurídica cuja existência se quer afirmar ou 

negar. Em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa corresponde 

à soma dos valores de todos eles. Veja-se também a lição 

doutrinária:Versando o litígio sobre a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou extinção (por rescisão, resolução etc.) de negócio jurídico, 

o valor da causa corresponderá ao montante econômico de todo o 

negócio. Sendo questionada em juízo, todavia, apenas uma parcela do 

negócio ou determinada cláusula negociai, o valor da causa 

corresponderá tão somente ao importe econômico daquilo que está sendo 

efetivamente discutido no processo. Destarte, o valor atribuído a causa 

deve seguir a soma de todas as pretensões da parte autora.Posto isto, 

nos termos do artigo 321 do CPC, concedo aos procuradores da 

requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para adequar o valor dado à 

causa somando-se todas as pretensões perseguidas, sob pena de 

indeferimento da inicial.Com a emenda ou decorrido o prazo, inerte, 

voltem-me conclusos para deliberação.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2757 Nr: 757-17.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, PEDRO JORDANI, BALTAZAR ZILIO, 

JADIR AGNALDO PFITSCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, AMANDA CARINA UEHARA PAULA - 

OAB:21.387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, FRADEMIR VICENTE DE 

OLIVEIRA - OAB:5478/MT, GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147/B/MT, HELIOMAR CORRÊA ESTEVES - OAB:1906/MT, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:98.479 e 10.962, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT-19.081-A, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:253.333 OAB/SP, 

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, NELSON 

FEITOSA - OAB:3839/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B, 

Wilson Barufaldi - OAB:7561/RS

 (...).O registro equivocado do nome do embargante do recurso de 

embargos de declaração, no relatório da decisão, configura mero erro 

material do julgado .Em análise da publicação de expediente (DJE n.º 

10522, página 196), verifica-se a correta identificação dos autos, das 

partes e dos advogados cadastrados, sendo que o erro no relatório da 

decisão em nada interferiu na identificação e interpretação do julgado.Em 

face do exposto, não há motivos fáticos e jurídicos que autorizem a 

nulidade processual requerida, razão pela qual indefiro o pedido de 

devolução de prazo formulado às fls. 1.482/1.483.No mais, prossiga-se o 

feito em seus ulteriores termos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2839 Nr: 1081-07.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923-A/MT, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 17300/B

 Intimação do executado para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

acerca da penhora BacenJud no valor de 8.144,57, ocasião em que o 

executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 4432 Nr: 401-56.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO, 

PAULO FERNANDES CARNEIRO SILVA, MARIA APARECIDA BATISTA 

CARNEIRO DA SILVA, CARLOS LEONCI0 DA SILVA, ISRAEL CARNEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 (...).Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente no presente 

caso e de consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, na forma 

do artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924, V, ambos do CPC.Em 

consequência e sendo certo que a arguição quanto a prescrição 

retroativa foi controvertida pelo exequente, fixo honorários em favor do 

patrono do executado em 10% do valor da causa.Custas remanescentes 

pelo exequente.Procedam-se as baixas das penhoras de fls. 66/68 e 

188/204.Preclusas as vias impugnativas proceda-se o arquivamento do 

feito, encaminhando-se o mesmo à Central de Arrecadação e 

Arquivamento.P.I.C.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8272 Nr: 795-92.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR PRIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI PAULO NICARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO B. DA SILVA - 

OAB:11.882

 Vistos.

Conforme se infere dos autos, o feito já se encontra com tramitação 

prioritária em razão da condição de idoso do exequente, nos termos do 

artigo. 1048, I do Código de Processo Civil c/c art. 71 da lei nº 

10.741/2003.

Outrossim, a despeito da determinação de fl. 329 ter deferido a penhora 

de bens indicado no item b da petição de fl. 327/v, verifica-se que não 

houve a requisição da ordem de penhora via sistema Bacenjud nas contas 

do executado, assim, procedo com a inserção da ordem de penhora online 

pelo valor indicado à fl. 290/v (R$ 121.1115,55) devendo ser intimadas as 

partes em caso de diligência frutífera.

Quanto ao Serasajud, a dívida encontra-se averbada perante o ente de 

proteção ao crédito, conforme resposta de fl. 303.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11175 Nr: 1614-92.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos,

Considerando-se o pedido retro, proceda-se a inclusão do nome do 

executado perante o cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD, nos termos dos artigos 517 e 782, §3º do Código de 

Processo Civil pelo valor da ultima atualização do débito.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, e indicar 

bens passíveis de penhora ou requerer o que entender de direito ao 

prosseguimento da execução.

Quedando-se o exequente inerte, cumpram-se as demais determinações 

do despacho de fl. 588.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21087 Nr: 289-77.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Com. de Produtos Agricolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Antonio Rotava, JULIO CESAR MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Intimação do autor para manifestar acerca da penhora BacenJud de 

folhas 259 no valor R$ 100,07, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 22957 Nr: 2638-53.2003.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, SUZAN MICHELLY 

COELHO FERNANDES HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 Vistos,

Tome-se por termo a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas 

n.º 27 e 28 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, 

expedindo-se o necessário para seu registro.

Intimem-se os executados, bem como os eventuais credores que possuem 

garantias/constrições já vinculadas às mencionadas matrículas.

Intime-se a parte executada para se manifestar acerca do pedido de 

aproveitamento das avaliações dos imóveis realizadas junto a outros 

feitos (fls. 317/320).

Manifestando-se desfavorável, proceda-se a avaliação do imóvel, 

oportunizando-se manifestações das partes.

Oportunize-se ao exequente manifestação quanto à adjudicação do bem, 

indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

Cumpridas as diligências supra, conclusos para fixação dos parâmetros 

nos termos dos artigos 880 e 885 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27276 Nr: 516-96.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934 OAB/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de campo Novo do Parecis-MT para 

avaliação e praceamento devendo, no ato da retirada, comprovar o 

pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135166 Nr: 5428-29.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIZ SCHERER, 

MERICE JACINTA HENS SCHERER, NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 12/02/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137094 Nr: 7402-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER, ELOI LUIZ SCHERER, 

MERICE JACINTA HENS SCHERER, NELCI TEREZINHA WELTER SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:OAB/SP 198.040A, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 12/02/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140098 Nr: 10621-25.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140751 Nr: 50-58.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, ANA CAROLINA 

SCARAÇATI - OAB:11166/MT, luis armando maggioni - 

OAB:322674/SP, MAURÍCIO AUDE - OAB:OAB/MT 4667, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:OAB/MT 7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT

 Vistos,

Inicialmente, intime-se a parte exequente para colacionar aos autos cópia 

atualizada das matrículas.

Outrossim, considerando o decurso de prazo desde a realização dos 

leilões descritos à fl. 245-verso, oficie-se o Juízo da 3ª Vara Cível para 

que preste informações acerca dos leilões, informando-se que os imóveis 

sob as matrículas n.º 3.893 e 24.146 do CRI Tangará da Serra/MT foram 

penhorados junto a estes autos (fl. 130).

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes pelo prazo de 10 

(dez) dias.

Além disso, proceda-se a intimação da credora hipotecária junto ao 

endereço indicado pelo exequente à fl. 246.

Após encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58830 Nr: 481-68.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMOS DISCONZI, PEDRO GELSON 

DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, 

NILTON MASSAHARU MURAI - OAB:16.783-OAB/MT, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 
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OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Vistos,

Conclusão indevida.

A expedição de alvará em favor do exequente, após a preclusão das vias 

impugnativas, encontra-se deferida à fl. 343.

Assim, atente-se o cartório ao cumprimento integral dos atos já 

determinados pelo Juízo, expedindo-se os competentes alvarás conforme 

postulado pelo exequente à fl. 382/v.

Com a liberação dos valores, intime-se o exequente para atualizar a dívida 

compensando-se com os valores levantados, bem como requerer o que 

entender de direito ao prosseguimento da execução.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60110 Nr: 1723-62.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES, ROSANGELA MARIA 

MESSIAS, MAYARA LARISSA MESSIAS COSTA, NELCIO MESSIAS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA MESSIAS, BANCO 

FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT, RULLYAN 

PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente pessoalmente para, no prazo de 5 dias, nos termos 

do artigo 485, §1º do CPC, proceda a regularização do polo passivo, 

promovendo o pedido de habilitação do espólio, na pessoa do 

inventariante, ou de todos os herdeiros, sob pena de extinção do feito pela 

ausência das condições de procedibilidade.

Com manifestação ou decorrido o prazo, voltem-me para deliberação.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60957 Nr: 2563-72.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIBURCIO BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, 

Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615, LUCIANA PALMIERI FERREIRA - OAB:8064, ROGERIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 Vistos,

Proceda-se o levantamento da restrição judicial sob o veículo adjudicado.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

Inerte, cumpra-se a decisão de fl. 485.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64720 Nr: 6231-51.2007.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOSÉ PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A, GRACIELLE DE ALMEIDA 

CAMPOS - OAB:10.847, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, 

NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 (...).Assim, não havendo objeção dos atuais patronos da instituição 

financeira, recebo o pedido de cumprimento de sentença de fls. 

576/578.Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para 

pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.Fica os 

executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Sendo pago o valor pelo executado, nos 

moldes pleiteados e sem contraposições, expeça-se desde já o alvará em 

favor do exequente, atentando-se à Secretaria para os poderes 

outorgados na procuração.Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento), oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para 

atualizar o valor da dívida, com a inclusão de multa e honorários, se ainda 

não incluída no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na 

inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá 

requerer diretamente à Secretaria: a) a expedição de certidão, nos termos 

do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, do CPC; b) inclusão do nome do executado perante o cadastro de 

inadimplentes por meio do sistema conveniado SERASAJUD.Destarte, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100678 Nr: 7752-31.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silvio Barbieri, ARGEMIRO PEDRO 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Vistos.

Intime-se o exequente, pessoalmente, para regularização do polo passivo, 

nos termos do despacho de fls. 321 e 324, fixando o prazo de 15 dias 

para atendimento da ordem, sob pena de extinção do presente feito, nos 

termos do artigo 485, §1º do CPC.

Com a manifestação ou decorrido o prazo, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126038 Nr: 5005-06.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISEU JOSÉ SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do advogado da parte autora, para devolver os autos nesta 

secretaria, no prazo de 48 horas, tendo em vista encontra- se em carga 

desde 12/02/2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233380 Nr: 22187-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL TRANSPORTES COMERCIO DE 

REPRESENTAÇÕES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DO CARLÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALVES CANUTO - 

OAB:OAB/97039,  MARCELO EDUARDO NOGUEIRA - 

OAB:52457/OAB-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos.

Inicialmente, inviável o recebimento do pedido de fls. 28 para 

reconsideração da sentença de fl. 24/v, visto que fere o princípio da coisa 

julgada.

Outrossim, a sentença que extinguiu o presente feito por inércia exclusiva 

do autor em cumprir determinação judicial, transitou em julgado (fl. 27), 

consequentemente conclui-se inadmissível o exercício de reconsideração, 

sob pena de desrespeito à segurança das relações jurídicas. Em 

consequência, resta indeferido também a dilação de prazo pretendida para 

apresentação de documentos.

Na ausência de demais requerimentos, arquive-se e remetam-se os autos 

a Central de Arrecadação e Arquivamento com as cautelas legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203936 Nr: 17892-46.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO, ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 (...).Por todo exposto, REJEITO, em sua totalidade, os presentes 

embargos declaratórios.Quanto ao pedido do autor/embargado para 

condenação do requerido/embargante em multa por litigância de má-fé sob 

o fundamento de ato procrastinatório do requerido no manejo do presente 

recurso, não vejo que o requerido/embargante tenha se enquadrado em 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, mesmo porque, 

independente do acolhimento ou não dos embargos, o simples fato do 

embargante ter provocado este Juízo quanto a tais pontos, não enseja em 

prática de má fé processual ou ato meramente protelatório, sendo que o 

exercício do direito de petição ao Juízo visando esclarecimentos quanto a 

ponto que reputa omisso/contraditório não deve ser interpretado como má 

fé processual, eis que todos os fatos e foram analisados sob o crivo do 

contraditório não havendo qualquer prejuízo às partes quanto a tal 

ponto.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216492 Nr: 7089-67.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLORRICO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 Vistos,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença movido por Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso em face de Solorrico S/A Indústria e 

Comércio, visando o recebimento de valores arbitrados a título de 

honorários sucumbenciais.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito elaborado 

pelo Contador Judicial à fl. 24-verso.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Sendo pago o valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem 

contraposições, expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, 

atentando-se à Secretaria para os poderes outorgados na procuração.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a 

parte exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com 

a inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Outrossim, na inexistência de recurso pendente e transcorrido o prazo do 

artigo 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no artigo 782, §3º, do CPC.

Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de 

retificar a autuação e distribuição, vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.

Sem prejuízo das deliberações supra, atente-se à Gestora Judiciária 

quanto ao cumprimento das determinações anteriores, procedendo-se o 

desapensamento dos presentes autos dos demais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223853 Nr: 13219-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA LORIN DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, AUTOMOTO 

AUTOMOVEIS E MOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DOS SANTOS 

RICHOPPO - OAB:21462/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A-OAB-MT

 Vistos,

Indefiro o pedido de realização de diligencia junto ao sistema Bacenjud, 

visto que para a incidência de honorários forçosa a ausência de 

cumprimento voluntário da condenação, consoante decisão à fl. 194.

Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para extinção do cumprimento de 

sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224319 Nr: 13636-26.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MAGNO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da penhora BacenJud de 

folhas 106 no valor R$ 210,75, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151876 Nr: 483-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARINHO SANCHES ROMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO AR QUANTO A INTIMAÇÃO DO 

EXECUTADO PARA A AUDIENCIA, ONDE CORREIO DEVOLVEU COM A 

INFORMAÇÃO MUDOU-SE, BEM COMO INFORMAR O ENDEREÇO 

ATUALIZADO PARA FINS DE INTIMAR O EXECUTADO PARA A AUDIENCIA 

OU TRAZER O MESMO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA A 
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AUDIENCIA INFORMANDO NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158111 Nr: 6707-79.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA E ROCHA LTDA, ANDRE LUIZ SILVA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o postulado pela parte autora às fls. 124/125 e o 

decurso do prazo desde a realização das diligencias de fls. 90/96, defiro 

diligência perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça para 

tentativa de localização de endereço atualizado da parte executada.

Além disso, oficie-se ao INSS para que informe eventual(is) endereço(s) 

da parte executada junto ao seu cadastro.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação dos executados, com as 

advertências legais.

Frustrada igualmente, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Por outro lado, indefiro o pedido de diligências junto às 

concessionários/empresas indicadas à fl. 124, visto que os sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça mostram-se suficientes para a 

localização de dados de partes.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174244 Nr: 16103-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA, 

TANGARÁ SHOPPING CENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Atente-se o cartório ao cumprimento das determinações da sentença dos 

embargos à execução código 315440, devendo proceder o translado da 

sentença prolatada naqueles autos a este feito.

Outrossim, uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do 

CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em 

depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO pedido de penhora via 

BACENJUD postulado pelo exequente às fl. 135 em desfavor do 

executado, no valor da última atualização nos autos (fls. 136).

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Acaso bloqueado valor ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, deverá ser expedida ordem de 

liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191264 Nr: 7750-80.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON INACIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

Considerando as informações apresentada pelo perito e a necessidade de 

obtenção outros documentos para subsidiar a realização da perícia retro, 

defiro o pedido de fl. 259/262.

Oficie-se à Politec/MT para que encaminhe a este Juízo cópia do 

prontuário civil do requerente.

Oficie-se também ao Detran/MT para que encaminhe a este Juízo cópia 

integral do processo administrativo de concessão da CNH do requerente.

Por fim, intime-se o requerente para apresentação de outros documentos 

particulares que constem suas assinaturas, no prazo de 10 dias.

Quanto à intimação do requerente para informar os cartórios que possui 

abertura de firmas, considerando o acesso por este magistrado ao 

sistema CEI-Anoreg/MT, procedo a consulta e requisição dos documentos 

perante todos os cartórios do Estado via aplicação retro, conforme 

relatórios anexo.

Com a manifestação do requerente e as respostas das requisições, 

intime-se o perito para inicio dos trabalhos, nos termos do despacho de 

fls. 206/207.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197894 Nr: 13070-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARINO SANTANA, ALAN RIBEIRO DA SILVA, 

MONIQUE RIBEIRO SILVA, ANA FLAVIA RIBEIRO SILVA, ESPOLIO DE 

VANICE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIA - 

FTC, INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA, 

LADEIA TRETTEL E DRUMOND LTDA, UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO 

UNISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, CLAUDIO ANDRÉ MARINHO GRAMARIN - 

OAB:14551-B, HERNANI LOPES DE SÁ NETO - OAB:OAB/BA 15.502, 

LISE SANTOS AGUIAR - OAB:BA 20.801, MARCELA CASTEL 

CAMARGO - OAB:OAB/SP 146.771, MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - OAB:OAB/BA 

15462

 Vistos,

Nos termos do art. 690, do Código de Processo Civil, recebo o pedido de 

habilitação de fls. 795/796.

Consigne-se a suspensão do feito, nos termos do art. 689, do CPC.

Outrossim, defiro a dilação de prazo para apresentação das demais 

procurações dos herdeiros da falecida.

Com a apresentação do documento faltante, nos termos do art. 690, do 

Código de Processo Civil, determino a citação dos requeridos para se 

manifestarem, no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo para manifestação dos requeridos, certifique-se, e 

retornem os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246201 Nr: 13752-95.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernande Pereira Costa, Ivanilde Fernandes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento formulado por 

Ernande Pereira Costa e Ivanilde Fernandes Ferreira em face do Ympactus 

Comercial Ltda. ME, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicial instruída com os documentos de fls. 07/82 e 86/87.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça, e determinada a 

citação da empresa requerida e encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome 

do requerente (fl. 89).

Apesar de devidamente citada (fl. 96), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 100).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela parte 

autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264208 Nr: 27830-94.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAGNO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES MANFRINATO JUNIOR, NILSEIA 

APARECIDA MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, considerando que a requerida encontra-se em lugar incerto e 

desconhecido pela requerente, pertinente o deferimento do pleito de fl. 92, 

razão pela qual diligencie-se junto aos sistemas conveniados perante o 

Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de endereço da requerida.

Obtido endereço diverso do que consta nos autos, expeça-se o 

necessário para promover a respectiva citação com as advertências 

legais, nos termos já delineados no despacho de fls. 43/44.

Outrossim, designo nova data de realização da audiência de conciliação 

para o dia 20 de maio de 2020 às 14h00min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato.

Intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262330 Nr: 26466-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARRERA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO FINANCIAMENTOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, JOAO FLAVIO RIBEIRO - 

OAB:66919/SP, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - 

OAB:18071/A-OAB-MT

 (...).Ante o exposto, julgo procedente o pedido consignatório formulado 

pela autora/devedora, confirmando a liminar deferida em fls. 36/37, para 

declarar quitados os débitos oriundos do título objeto da presente 

demanda, consubstanciado nas parcelas nº 20 a 50, e determinar a 

retirada de quaisquer anotações de cobranças, protestos e inclusão do 

nome dos requerentes nos órgãos de proteção ao crédito referente as 

parcelas adimplidas em Juízo, sem prejuízo da cobrança das 

subsequentes e que eventualmente não sejam pagas.Ante a recalcitrância 

da instituição financeira no envio dos boletos ao requerente, autorizo a 

consignação das demais parcelas vincendas até a última parcela de nº 52, 

com vencimento em 15/04/2020.Após o depósito de todas as parcelas 

remanescentes e ante a suficiência dos depósitos efetuados nos autos, 

determino o levantamento dos valores depositados em favor da parte 

requerida, observando-se os dados bancários indicados em fl. 146.A título 

de sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobreo valor da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Por fim, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, não havendo 

outros requerimentos, proceda-se então o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.As providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282122 Nr: 10731-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA KARINA DE JESUS TESTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON AVELINO AZOMAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Vistos,

Inviável o reconhecimento da suposta fraude com base na simples 

assertiva de que o executado manteria relacionamento afetivo com a 

proprietária do bem indicada, razão pela qual indefiro o pedido de penhora 

de bem de titularidade de terceiro.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA SOBRE BENS DE TERCEIRO. 

Com base em informações contidas na internet, postula a requerente a 

busca por bens de terceiro estranho à lide, que teria sido apontado pela 

agravada como seu cônjuge no Facebook. O pedido não merece 

acolhimento, considerando o fato de não haver prova idônea capaz de 

atestar a relação havida entre a ora agravada e apontado terceiro, não se 

revelando as declarações inseridas em site de internet, de per si, aptas a 

demonstrar eventual união estável, e menos ainda, o regime de bens 

eventualmente adotado na suposta relação. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70082868571, Vigésima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em: 04-12-2019)

Para o prosseguimento do feito, intime-se o exequente para indicar bens 

de titularidade do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285447 Nr: 13407-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. DOS SANTOS BRAGANCA CODIGNOLA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que as diligências anteriores restaram infrutíferas (fls. 35, 

41 e 63/64) e o pedido retro, defiro a expedição de mandado de penhora e 

avaliação de bens que guarnecem a residência do executado, visto que 

esta deve recair sobre bens que possuam elevado valor ou que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado (CPC, artigo 841).

Após, oportunize contraditório ao exequente, devendo na ocasião 

requerer o que entender necessário para acautelar o resultado positivo da 

execução.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 287039 Nr: 14798-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON AVELINO AZOMAECE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMILA KARINA DE JESUS TESTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINNA RODRIGUES 

- OAB:13451/MT

 Vistos,

Considerando a apresentação de contraproposta por parte da embargada 

em seus memoriais, oportunize-se a manifestação do embargante quanto 

aos termos da proposta, bem como para manifestar-se sobre o interesse 

de designação de audiência para nova tentativa de conciliação.

 Manifeste-se também a embargada quanto o interesse de designação de 

audiência de conciliação.

Com as respostas, voltem conclusos para julgamento.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 292222 Nr: 18793-09.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, DURVAL XAVIER DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL XAVIER DE LIMA, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA-MT - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 (...).Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente ação de cobrança e 

condeno o requerido ao pagamento em favor do autor nos termos do 

pedido inicial, na quantia de R$ 31.224,32, valores a serem atualizados 

com juros de mora à taxa de 1%, não capitalizados , contados da citação 

válida (09/11/2018), bem assim correção monetária, observando o 

INPC/IBGE, desde o ajuizamento da presente.De consequência, julgo 

improcedentes, os pedidos reconvencionais, devendo ser reconhecida a 

validade do débito perseguido pela instituição financeira.Por conseguinte, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.A título de sucumbência, 

condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça 

deferida.Publique-se, intime-se e se cumpra.Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 295254 Nr: 21222-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, DAISE FRANCIS 

DE OLIVEIRA SILVA, RODOLFO JOSE DINIZ MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 (...).Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito da causa.Custas pelo requerente, visto 

que desistente da ação. Honorários advocatícios incabíveis no presente 

incidente.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Proceda-se ainda, no feito executivo, a intimação do exequente 

para apresentar memória atualizada do débito e requerer o que entender 

de direto para o prosseguimento do feito.Com a atualização do cálculo, 

remetam-se os autos conclusos para deliberação.P.I.C.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297122 Nr: 22588-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOISA FERREIRA SANTANA FUMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL-UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:MT/16962, RHAÍÇA DORILÊO PEREIRA LEITE - 

OAB:MT/18.985, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos.

Considerando que a requerente em sua manifestação de fls. 281/282, 

pretende expressamente o aditamento da inicial ampliando os pedidos para 

postular o reconhecimento da conclusão do curso da autora e a obrigação 

de expedição do certificado de conclusão de curso pela requerida, matéria 

que não foi ventilada na inicial, intime-se a requerida para manifestação 

nos termos do artigo 329, II, do CPC.

Com a manifestação, renove-se a conclusão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 297988 Nr: 23205-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA MILANEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON TOSIN - OAB:OAB/MG 

86925, CESAR MATHEUS DA SILVA - OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se pessoalmente o requerente para emenda, conforme despacho 

de fl. 47, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1º do CPC.

Inerte, voltem-me conclusos para sentença.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 298020 Nr: 23211-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 
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OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ESBROGLIO DE 

BARROS LIMA - OAB:310300/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:OAB/RS 

84.740

 Vistos,

A despeito da informação apresentada pela requerida quanto a 

apresentação dos contratos às fls. 428/v, reputo que a mencionada 

petição não veio acompanhada dos mencionados documentos, 

imprescindíveis ao julgamento do feito.

Assim, intime-se a requerida para juntada de todos os contratos 

vinculados à conta nº 2227455798 nos autos, fixando o prazo de 15 dias 

para atendimento da ordem, sob pena de reconhecimento quanto a 

inexistência do débito e o dever de cancelar as cobranças realizadas em 

desfavor da requerente.

Com a juntada dos documentos, oportunize-se o contraditório e após 

retornem os autos conclusos para julgamento.

Inerte ou não apresentados os documentos, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 301278 Nr: 2475-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE ALMEIDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 (...).Diante do exposto, indefiro os pedidos de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) e suspensão do direito de dirigir do 

executado.Outrossim , defiro a realização de diligências junto ao sistema 

Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo.Por fim, 

intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito e indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, ou outras 

diligencias que entender pertinente, sob pena de suspensão e posterior 

arquivamento do feito, nos termos do §2º do artigo 921 do Código de 

Processo Civil.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 305688 Nr: 7281-92.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA SANTO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, JOÃO VENILDO JESUS DOS SANTOS - OAB:, RAONNY 

ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 (...).Posto isso, ACOLHO em parte a pretensão da parte autora e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na exordial, razão 

porque CONDENO a parte demandada, em razão do adimplemento 

defeituoso, ao pagamento de cláusula penal, ora arbitrada em 10% dos 

valores pagos pela autora até a data da regularização do imóvel, 

atualizados pelo INPC e juros legais desde a citação, bem como, CONDENO 

a parte demandada, ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de 

danos morais, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. 

CONDENO a parte demandada, ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.Por 

fim, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC.P.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306005 Nr: 3444-54.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, 

DORILDES EMILIA KLEIN, ESPOLIO DE EDIBALDO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ZORTEA ANTUNES - 

OAB:17001

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis -MT para 

citação, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas 

judiciais, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, 

comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 306160 Nr: 7634-35.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DE OLIVEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA OLIVEIRA MOINA 

DE CARVALHO - OAB:23464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 (...).Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pela requerente para o fim de declarar a inexistência do débito 

com o requerido que ensejou a negativação do nome da autora e 

determinar o cancelamento de quaisquer débitos decorrentes bem como 

condenar a empresa requerida ao pagamento a autora, a título de dano 

moral, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja correção 

monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 

326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento dano, conforme 

Súmula 54 do STJ.A título de sucumbência, considerando a sucumbência 

mínima da autora, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Com o transito em julgado, arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 306268 Nr: 7757-33.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS, ZILEI 

FATIMA DE ALMEIDA MARTINS, EDER MAYER DE ALMEIDA MARTINS, 

CELIA REGINA DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Depreque-se novo manado de execução à Comarca de Rosário Oeste/MT 

para tentativa de citação dos devedores da execução retro A SER 

CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA, encaminhando-se em anexo, cópia 

dos ARs de fls. 45/48 e 65, restando autorizado o envio via malote digital.

Caso reste prejudicada a citação pessoal dos executados, atente-se ao 

Sr. Oficial Justiça para o procedimento previsto no artigo 252 do Código de 

Processo Civil, devendo justificar expressamente os fatos que ensejaram 

ou não a realização da citação por hora certa.

Expeça-se o necessário, às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 307478 Nr: 8723-93.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO ME, 

ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inviável o cumprimento do mandado de citação via plantão judicial visto que 

não há qualquer prejuízo ao cumprimento do mandado pelo oficial de 

justiça que realizou as diligências anteriormente.

Assim, considerando-se o teor da certidão de fl. 76/v, bem como o pedido 

de fl. 80/v, renove-se o ato de citação pendente vinculando-se o mandado 

ao oficial subscritor da certidão de fl. 76/v, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça atentar-se para o procedimento previsto no art. 252 do Código de 

Processo Civil, devendo justificar expressamente os fatos que ensejaram 

ou não a realização da citação por hora certa da executada.

Expeça-se o necessário, às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 310698 Nr: 11316-95.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGNO SEVERINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos,

Conclusão indevida.

Oportunize-se manifestação do requerente em relação aos documentos 

apresentados pela requerida às fls. 157/169.

Após, voltem-me conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 310924 Nr: 11474-53.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 (...).Diante do exposto, julgo improcedente, os pedidos formulados pela 

embargante, devendo ser reconhecida a validade de execução. Por 

conseguinte, a título de sucumbência, condeno a parte embargante ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, que deve ser o mesmo 

valor da execução em apenso.Por fim, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil,Em tempo, traslade-se cópia da presente sentença aos 

autos da execução de título extrajudicial, que deverá prosseguir em seus 

ulteriores termos.Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o 

necessário e arquivem-se os autos.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312303 Nr: 12482-65.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABMDO, LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ROSA, JOSE OTONIO LIMA SILVA, 

D. M. MATURI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 

COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA CRISTINA CERON 

SAMPAIO - OAB:141779/SP, JOSÉ AMÉRICO CERON - OAB:320018/SP, 

LUIS AMÉRICO CERON - OAB:183898, TATIANA MENDES SILVA DE 

AMORIM - OAB:6374

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO : Certifico que em cumprimento ao mandado de citação e 

intimação este meirinho em diligencia realizada até ao endereço indicado e 

aí sendo e após as formalidades legais não foi possível encontrar o 

requerido em virtude de que o mesmo ytrabalha como motorista de carreta 

e esta para o Pará- obtive informações de sua esposa dona- Sonia- que 

não tem previsão de seu retorno uma vez que nesta época é colheita de 

sojadevolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins o 

referido é verdade e dou fé

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314596 Nr: 14392-30.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Campos Martins, MARCELO 

MACHADO DIAS, RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CARLOS 

ALBERTO PASQUINI, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MARLON 

CASSIO WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PREPARO E APÓS PROCEDER A RETIRADA DA CARTA PRECATORIA 

EXPEDIDA PARA A COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS-MT,. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 315060 Nr: 14744-85.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVANO MELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SEBASTIÃO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Vistos,

Com fulcro no princípio da cooperação, faculto às partes a especificação 

e justificação das provas que pretendem produzir, bem como a indicação 

dos pontos controvertidos a serem fixados pelo Juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para saneamento ou eventual 

julgamento antecipado da lide.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 318459 Nr: 17601-07.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS, 

LUCINEIA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 (...).Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a empresa 

Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A a pagar a Conceição 
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Aparecida de Souza Santos à importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data do acidente e juros de mora legais contados da citação.Em 

atenção ao princípio da causalidade, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios do patrono do 

requerente, os quais estabeleço em 10% do valor da 

condenação.Preclusas as vias impugnativas, e nada sendo requerido 

pelas partes, arquive-se com as cautela legais.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319019 Nr: 18002-06.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIOMAS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Manifestar-se no prazo legal, sanando a irregularidade existente, 

conforme certidão que segue transcrita: "Certifico, nos termos do 

CAPITULO 2 – SEÇÃO 3 – ITEM 2.3.1.1, DA CNGC, adiante transcrito, para 

fins de citação, que a petição inicial veio desacompanhada da contra-fé: 

“A petição inicial deverá estar acompanhada da guia de recolhimento, 

exceto nos casos de justiça gratuita e de isenção legal, bem como de 

cópias necessárias a intimação/citação da parte contrária, nos termos do 

artigo 5.º, inciso II, da Lei 7.603/2001.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 320910 Nr: 19517-76.2019.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APPG, VILMARA APARECIDA PEREIRA LUSTOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4.816-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, para 

determinar a inclusão do matronímico LUSTOZA. Por conseguinte, o nome 

da requerente passará a constar como ANNA PAULA PEREIRA LUSTOZA 

GUACHINESKI em seu registro de nascimento, motivo pelo qual determino a 

realização das retificações necessárias nos documentos do requerente, 

com ressalvas aos direitos de terceiros.Preclusas as vias impugnativas, 

expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente, determinando ao Senhor Oficial, que encaminhe, no prazo de 

48 horas, cópias dos referidos registros para que seja anexado a estes 

autos.Custas pela autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em 

razão da gratuidade anteriormente deferida.Honorários inaplicáveis a 

espécie.P.I.C.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322488 Nr: 20758-85.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYCE KARLA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ANJOLINO RUMANIA 

- OAB:24181/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 324099 Nr: 21884-73.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLOGICA 

S/S LTDA, ROEHSIG & ROEHSIG LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROEHSIG & ROEHSIG LTDA ME, INSTITUTO 

DIAGNÓSTICO EM ANATOMIA PATOLOGICA S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA 

ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: kelli de oliveira dos santos - 

OAB:61951/DF

 Vistos,

Oportunize-se contraditório a parte requerida/reconvinte para se 

manifestar quanto à contestação à reconvenção apresentada às fls. 

96/117, no prazo legal.

Com fulcro no princípio da cooperação, intimem-se as partes para que 

especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir e indiquem 

os pontos controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 324662 Nr: 22329-91.2019.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA FRANCISCA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA CUNHA RIBEIRO, DIONE 

ANDRADE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, a despeito da regularização das pendências 

determinadas, analisando a prova documental que embasa o presente 

pedido monitório, reputo que os cheques emitidos pelo requerido Wesley 

da Cunha Ribeiro às fls. 18, em nada se relaciona com o instrumento de 

confissão de dívida de fls. 19/22, firmado pelo requerido Dione Andrade 

Barbosa.

 Assim, não sendo comprovado pela via documental que os títulos são 

relacionados ao mesmo débito e não evidenciada a eventual solidariedade 

dos requeridos quanto a tais dívidas, não há como compelir os requeridos, 

pelo rito monitório, ao adimplemento de ambas as dívidas conforme requer 

a parte autora.

Assim, intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar-se quanto a inadequação da via eleita para a cobrança de 

ambos os requeridos da totalidade da dívida retro, oportunizando-se 

quanto a este ponto a emenda para conversão do feito para cobrança 

pelas vias ordinárias ou proceder a emenda indicando qual título e qual 

requerido deseja a expedição do mandado monitório.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela autora, intime-se aquela 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280684 Nr: 9522-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSENI CABRAL DA SILVA ROSSETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCLINI ODONTOLOGIA, ALESSON M. DE 

LIMA, DOUGLAS RAFAEL KOVALSKI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO AR REFERENTE A CARTA DE INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA ALESSON M. DE LIMA PARA A AUDIENCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 20/05/2020, AS 13:00 HORAS, ONDE O 

CORREIO DEVOLVEU COM A INFORMAÇÃO MUDOU-SE, DEVENDO 

INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA ALESSON 

PARA FINS DE INTIMAR O MESMO PARA A AUDIENCIA, OU TRAZER O 

MESMO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIENCIA, 

INFORMANDO NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 329607 Nr: 25963-95.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO NEFROLÓGICO DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Dihol Distribuidora 

Hospital Ltda. (fl. 22), contra a decisão nos autos em apreço (fl. 21), por 

entender que a referida decisão apresenta omissão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 24), sem a 

apresentação de contrarrazões.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso dos autos, verifica-se que este juízo foi omisso no que 

concernente à ausência de apreciação do pedido de emenda à inicial de fl. 

16, razão pela qual merece apreço os preses embargos, para sanar a 

omissão existente.

Isto posto, acolho os presentes embargos declaratórios, passando a fazer 

parte integrante da decisão de fl. 24, a seguinte redação:

“[...] Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por 

Dihol Distribuidora Hospital Ltda. em desfavor de Centro Nefrológico de 

Tangará da Serra Ltda., objetivando o recebimento dos valores oriundos 

de título de crédito de fl. 17(cheque), cuja dívida perfez o montante de 

R$10.507,47 [...]”

Quanto ao mais, a decisão permanece como esta lançada.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 330904 Nr: 587-73.2020.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE CARVALHO, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO BENEDITO MENEGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:20004/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, indefiro o pedido de fl. 16, vez que se trata de mero pleito de 

reconsideração, sendo a via inadequada para a impugnação/recurso do 

despacho que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência das 

exequentes para análise do pedido de gratuidade.

Outrossim, quanto a isenção, não obstante a publicação de lei estadual 

que preveja a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas 

processuais aos os advogados, na execução de seus honorários 

advocatícios (Art. 3º, V, da Lei nº 7603/2001, com alteração dada pela Lei 

nº 11077/2020), é certo que conforme mencionado pelas próprias 

exequentes, tal alteração legislativa ainda não entrou em vigor, conforme 

teor do artigo 16 da referida legislação, estando em período de vacatio 

legis, não podendo ser aplicado tal benefício antes do prazo fixado, sendo 

certo que os processos distribuídos antes da efetiva vigência da lei retro, 

são inteiramente exigíveis as custas e despesas processuais.

Sendo assim, renovo o prazo para as exequentes emendarem a inicial 

para comprovação da alegada hipossuficiência, ou recolham as custas e 

despesas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 333339 Nr: 2270-48.2020.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA IPPOLITO PELUFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BERNSTEIN, RUDIO LUBENOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifico a não apresentação do contrato social da 

empresa requerida e a ausência de inclusão no polo passivo de seus 

respectivos sócios com qualificação integral, inviabilizando a citação dos 

mesmos.

Assim, concedo ao requerente prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação do contrato social da empresa requerida, inclusive com a 

qualificação expressa e inclusão dos sócios no polo passivo alvo d pedido 

de desconsideração, bem como indicação das provas que pretende 

produzir.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelo autor, intime-se aquele 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 333388 Nr: 2297-31.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO SENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Destarte, o valor atribuído a causa deve seguir a soma de todas as 

pretensões da parte autora.Posto isto, nos termos do artigo 321 do CPC, 

concedo aos procuradores da requerente o prazo de 15 (quinze) dias, 

para adequar o valor dado à causa somando-se todas as pretensões 

perseguidas, sob pena de indeferimento da inicial.No mesmo prazo, para 

instruir a análise da inicial e do pedido liminar, deve o requerente 

apresentar nos autos o contrato de prestação de serviços educacionais 

firmado com a requerida e o contrato de financiamento (FIES) e os 

respectivos aditivos perante a instituição financeira.Com a emenda ou 

decorrido o prazo, inerte, voltem-me conclusos para deliberação.Às 

providências.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281604 Nr: 10314-27.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON DA CONCEIÇÃO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 10314-27.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281604.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 

2020, às 13h20min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público (fls. 06 verso), 

observando-se a desnecessidade de intimação das testemunhas 

arroladas pela Defesa (fls. 76), porquanto ali assinalado que 

comparecerão independentemente de intimação.

3.1 REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada, conforme preceitua o 

artigo 221, § 2º, do CPP.

4. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Tangará da Serra, 13 de fevereiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 243850 Nr: 11873-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGDMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 Autos nº: 11873-53.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 243850.

Vistos etc.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dr. Milton Mattos da Silveira Neto, 

ofereceu denúncia contra Henrique Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 

217-A, caput, do Código Penal.

A exordial acusatória narra que:

“(...) Consta nos autos de inquérito policial que em 29 de novembro de 

2016, em horário indeterminado, na Creche Municipal Professor João 

Maria, em Tangará da Serra, o Denunciado Henrique Gonçalves de Melo 

Ribeiro da Silva, prevalecendo de relação de autoridade, praticou outro ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal com o menor de 14 (quatorze) anos 

P. A. Q de A, com apenas 03 (três) anos de idade (...)” (fls. 01-C/01-E)

 A denúncia foi devidamente recebida no dia 25 de setembro de 2017 (fls. 

31).

O réu foi pessoalmente citado, conforme se constata às fls. 54, razão 

porque, por meio de advogada constituída, apresentou resposta (fls. 

38/47).

Em sede instrutória, foram ouvidas as testemunhas Luzia Biz da Silva, Iraci 

Ana Dezordi, Regiane Andretti Araújo, Cleusa Pires, Milria Lima Freire, 

Frantieli Correa Pereira e Cleiton Cleber Braulio Zanatta, bem como, 

procedeu-se ao interrogatório judicial do réu Henrique Gonçalves de Melo 

Ribeiro da Silva (mídia de fls. 73).

O ofendido Pietro Andretti Quintino de Araújo foi ouvido, durante a 

instrução processual, por meio de psicólogo credenciado ao Juízo (laudo 

psicológico de fls. 84/85 verso).

O MPE, em sede de derradeiras argumentações, postulou pela 

improcedência da exordial acusatória, com o fito de absolver o réu diante 

da ausência de provas (fls. 86/88 verso).

Na mesma toada, a Defesa técnica, também em sede de derradeiras 

alegações, postulou pela absolvição do réu, com fulcro no princípio do in 

dubio pro reo, materializado no artigo 386, inciso VII, do CPP (fls. 89/93).

Após, os autos vieram conclusos para prolação de sentença.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao 

devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

Nesse propósito, durante a instrução dos autos, a AUTORIA DELITIVA não 

restou comprovada de forma robusta, haja vista que os elementos 

inquisitoriais não foram ratificados na fase instrutória, pelo contrário, 

trouxeram dúvidas significativas neste Juízo, acerca da existência do 

ilícito penal capitulado na exordial acusatória. Vejamos:

É verdade que a procedência do pedido deduzido na exordial pode vir 

calcada apenas em prova indiciária, isso porque, “no sistema da livre 

convicção motivada, a prova indiciária, também chamada circunstancial, 

tem o mesmo valor das provas diretas. Assim, indícios múltiplos, 

concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são 

suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando 

excluem qualquer hipótese favorável ao acusado” .

 Portanto, tal raciocínio deve estar contemplado num quadro probatório que 

demonstre, à saciedade, a prática do delito e sua autoria. Esse não é caso 

dos autos.

Na Delegacia de Polícia, a genitora do ofendido, Sra. Regiane Andretti, ao 

ser inquirida acerca dos fatos, aduziu:

“(...) QUE, a declarante é genitora da vítima; QUE a vítima tem três anos de 

idade, onde está matriculado na creche CME JOÃO MARIA, localizado no 

Bairro Jardim São Luiz, acontece que há aproximadamente quatro meses, 

sendo no mês de agosto de 2016, após apanhá-lo na creche, quando 

estava em casa, momento em que dava banho ao seu filho, o mesmo 

reclamou que o bum bum estava doendo; QUE, após dar banho, a 

declarante verificou o que estava acontecendo; QUE em diálogo com seu 

filho, o mesmo alegou que estava doendo pelo fato do acusado ‘TIO 

HENRIQUE’ ter limpado o bum bum dele com muita força; contudo a 

declarante verificou o bum bum de seu filho e não constatou nenhuma 

lesão; QUE no dia seguinte a declarante dirigiu-se até a referida creche e 

fez reclamação com a Diretora da Creche, pessoa a qual não recorda o 

nome; QUE a mesma prometeu que iria falar com o acusado; QUE na data 

de hoje por volta das 17h00, a declarante pegou seu filho na referida 

creche; QUE quando chegou em casa foi dar banho no mesmo; QUE 

novamente o mesmo alegou que estava com dor no bum bum; QUE devido 

o fato ocorrido anteriormente, ora mencionado, a declarante observou o 

anus de seu filho e percebeu que em sua envolta estava avermelhado; 

QUE com muita calma dialogou com seu filho; o indagado sobre o que tinha 

acontecido; QUE o mesmo respondeu; QUE teria sido o acusado ‘TIO 

HENRIQUE’ após limpá-lo tinha apertado ele com força e o dedo do 

acusado tinha entrado no anus dele; QUE a declarante o indagou por 

várias vezes sobre o ocorrido; QUE por todas vezes a vítima confirmou os 

fatos; ressaltando que a vítima anda falou para a declarante; QUE antes 

de limpá-lo, o acusado disse a ele que iria ter uma coisa diferente (...)” (fls. 

05/06).

Em Juízo, a testemunha foi novamente auscultada, momento em que 

confirmou as declarações alhures.

Aduziu, outrossim, que determinado dia, após buscar o seu filho Pietro, 

ora vítima, na creche na qual frequentava, já em sua residência, este 

reclamou que o “bumbum” estava doendo, tendo em vista que o “Tio 

Henrique”, ora réu, tinha o “limpado muito forte”.

No mesmo sentido, a testemunha esclareceu que a vítima, além de lhe 

contar tal incidente, pediu para que fosse conversado para o “Tio 

Henrique” limpar mais devagar.

Igualmente, a testemunha aduziu que, em um primeiro momento, presumiu 

que fosse falta de aptidão do réu, razão porque, no dia seguinte, ao deixar 

o ofendido na creche, conversou com a professora Luzia Biz a respeito 

do fato.

 A testemunha consignou, ainda, que no mês de novembro, ao conduzir o 

seu filho, ora vítima, para tomar banho, este se queixou novamente de 
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dores no ânus, razão pela qual, ao visualizá-lo, constatou que estava 

aparentemente lesionado, diverso de eventual assadura.

No mesmo sentido, salientou que o ofendido, além de delatar que o réu 

limpou forte novamente, acrescentou que este “enfiou” o dedo no 

“bumbum”, motivo pelo qual, acionou a Polícia Civil e o Conselho Tutelar, 

bem como, retirou o menor da creche em questão.

A vítima Pietro Andretti Quintino de Araújo, quando ouvida em Juízo, nada 

declarou a respeito do fato, se limitando em afirmar que não conhecia o 

“Tio Henrique”, ora réu.

A testemunha Luzia Biz da Silva, ao ser ouvida em Juízo, afirmou que, 

determinado dia, a genitora do aluno Pietro, Sra. Regiane, após deixar 

aquele na creche, chamou-a para conversarem reservadamente.

Nesta senda, a testemunha salientou que se ausentaram da sala, momento 

em que Regiane lhe disse que o ofendido, no momento do banho, se 

queixou que o “Tio Henrique”, ora réu, limpou muito forte o seu “bumbum”, 

razão porque, pediu para que este fosse alertado.

No mesmo sentido, a testemunha afirmou que delatou o fato à 

Coordenação da Creche, tendo em vista que era um fato atípico.

Outrossim, consignou que o menor não se queixou pessoalmente para si a 

respeito da conduta do réu.

Por fim, a testemunha salientou que, dificilmente, o réu levava somente 

uma criança ao banheiro, tendo em vista que eram levadas em “grupos”, 

aproximadamente três (03) ou quatro (04) vezes ao dia.

A testemunha Iraci Ana Dezordi, ao ser ouvida em Juízo, salientou que na 

condição de Diretora da Creche, tomou conhecimento, por meio da 

genitora do menor, bem como, do Conselho Tutelar, que aquela tinha 

realizado uma denúncia na Polícia Civil, a respeito de possível ato libidinoso 

praticado pelo réu em face do ofendido.

Igualmente, a testemunha esclareceu que alguns meses anteriores à 

formalização da denúncia, recebeu, por meio de uma das professoras, 

reclamação realizada pela mãe da vítima, no sentido de que o réu tinha 

limpado o “bumbum” do menor com muita força, razão porque, conversou 

com o réu a respeito.

A propósito, a testemunha acrescentou que após alguns dias, entrou em 

contato com genitora do menor, momento em que a perguntou se as 

queixas da criança ainda persistiam, razão porque, esta lhe disse que o 

menor não tinha mais reclamado de dor.

A testemunha esclareceu, ainda, que na creche as crianças iam até o 

banheiro em “grupos”, separando-as pelo sexo, momento em que no 

banheiro masculino iam os meninos e no banheiro feminino, as meninas.

Por fim, a testemunha aduziu que o réu foi contratado, com o fito de 

acompanhar uma menina portadora de Síndrome de Down, todavia, em 

razão de ser homem, quando aquela precisava de cuidados íntimos, 

alguma servidora mulher assumia a responsabilidade e o réu, por sua vez, 

acompanhava os meninos até o banheiro.

A informante Cleusa Pires, ao ser ouvida em Juízo, acerca do fato nada 

declarou. Todavia, acrescentou que as crianças dificilmente iam sozinhas 

ao banheiro, pois, além de ter uma rotina na creche, quando alguma delas 

pedia para ir ao banheiro, outras se manifestavam e, por consequência, 

iam juntas na companhia de algum servidor.

Igualmente, afirmou que a porta do banheiro sempre ficava aberta.

A testemunha de defesa, Frantieli Correa Pereira, ao ser auscultada em 

Juízo, acerca do fato nada relatou. No entanto, após a vítima parar de 

frequentar a creche, procurou saber o motivo e tomou conhecimento 

acerca das acusações.

No mais, afirmou que ia ao banheiro cuidar das crianças na companhia do 

réu, tendo em vista que este cuidava do Maternal 2 e aquela do Maternal 3.

A informante Milria Lima Freire, devidamente ouvida em Juízo, acerca do 

delito apurado no feito nada acrescentou. Todavia, ressaltou os 

predicativos positivos do réu.

A testemunha Cleiton Cleber Braulio Zanatta, acerca do fato, nada 

declarou.

O réu Henrique Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva, ao ser interrogado em 

Juízo, negou a prática delitiva, aduzindo que não praticou qualquer ato 

libidinoso em face ofendido Pietro.

Ademais, o réu salientou que, no dia em que o fato, em tese, aconteceu, 

não estava presente na creche.

Outrossim, consignou que as crianças iam ao banheiro em “grupo”, bem 

como, a porta sempre ficava aberta, por orientação dos servidores da 

creche.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constato que, em que pese a existência 

de indícios da prática delitiva, durante a instrução probatória não restou 

cristalinamente comprovado que o réu Henrique Gonçalves de Melo Ribeiro 

da Silva praticou ato libidinoso em face da vítima Pietro Andretti Quintino de 

Araújo.

A propósito, vale ressaltar que a prova testemunha colhida em Juízo não 

confirmou, de forma indene de dúvidas, que o réu praticou ato libidinoso 

em face do menor, pelo contrário, as declarações proferidas na oralidade 

instrutória ocasionaram dúvidas a respeito da existência do delito narrado 

na exordial.

No mesmo sentido, impende consignar que a genitora da vítima, Sra. 

Regiane Andretti, registrou o boletim de ocorrência no dia 29 de novembro 

de 2016, aduzindo que, na citada data, o menor se queixou a respeito de 

dores no ânus, provenientes da conduta do réu de introduzir o dedo no 

referido órgão.

Todavia, conforme consta no registro de ponto acostado às fls. 49, o réu 

não compareceu na creche.

Aliado a isto, as provas produzidas durante a instrução processual, não 

revelaram de forma concreta, o animus do réu em, a priori, praticar ato 

libidinoso em desfavor do menor.

Nesta senda, considerando que as declarações inquisitoriais não foram 

devidamente confirmadas em Juízo, pelo contrário, trouxeram dúvidas 

significativas acerca da procedência do possível ato libidinoso 

supostamente sofrido pela vítima, entendo que a improcedência da 

exordial acusatória é medida impositiva, diante da insuficiência probatória 

(CPP, artigo 386, VII).

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim já 

decidiu:

“A responsabilidade criminal é diferente da civil, como se sabe. No 

processo penal não se condena o réu apenas por aparências. A prova da 

autoria do fato deve estar clara e escorreitamente demonstrada. Não se 

pode cogitar, na esfera penal, de responsabilidade objetiva como é 

possível no cível.” (TJRS – Apelação Crime Nº 70009968678 - Sexta 

Câmara Criminal – Relator: DR. JORGE ADELAR FINATTO - Porto Alegre, 

16 de fevereiro de 2006).

Insta salientar que para que haja o proferimento de sentença penal 

condenatória em desfavor de qualquer acusado submetido ao poder 

jurisdicional do Estado, imperioso faz com que nos autos sejam reunidos 

elementos suficientes para dar amparo, para dar ensejo ao decreto 

condenatório.

Conforme se depreende dos autos, foram produzidos elementos 

probatórios tão somente em sede inquisitiva, sendo que na fase judicial, 

momento em que se preservam os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório, as referidas provas não foram corroboradas, 

ocasionando dúvidas neste Juízo acerca da existência do delito de 

estupro de vulnerável.

Desse modo, insta salientar que tais elementos probatórios produzidos na 

fase inquisitorial, não foram efetivamente ratificados em sede judicial, 

razão porque, imperioso destacar o que preconiza o artigo 155 do Código 

de Processo Penal, in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão 

observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

Destarte, vale dizer que um decreto condenatório deve ser sustentado 

pelas provas produzidas em sede inquisitiva, devidamente ratificadas e 

corroboradas perante a fase em que se concede ao réu o benefício de se 

defender de forma plena, ou seja, fase judicial.

Sendo assim, demonstram-se frágeis as provas produzidas nos autos, 

para a configuração do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, 

uma vez que a legislação brasileira, exige prova segura e indene de 

dúvidas para a condenação.

Assim, o que se pode afirmar é que se a dúvida resplandece e ofusca a 

acusação, não havendo provas seguras nos autos, impõe-se que se 

absolva o denunciado.

Desta forma, acerca da matéria, este Sodalício Mato-Grossense decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – RELATOS 

DA VÍTIMA QUE CORROBORAM A TESE ACUSATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA 

– CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA 
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FACTUAL – AGRESSÕES MÚTUAS – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO 

IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO. Conquanto nos crimes 

cometidos no âmbito de violência doméstica os relatos da vítima possuam 

grande relevância probatória, certo é que devem se mostrar coerentes e 

harmônicos com os outros elementos de prova levantados durante a 

instrução processual. Persistindo dúvidas acerca da real dinâmica factual, 

e constatada a existência de provas que indicam a ocorrência de 

agressões mútuas, não se sabendo, ao certo, quem as teria iniciado ou 

quem estaria repelindo a injusta agressão, afigura-se acertada a 

absolvição do acusado, ante a fragilidade probatória, em atenção ao 

princípio do in dubio pro reo. (TJMT, Ap 132792/2017, DES. PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, 

Publicado no DJE 19/12/2017)”

Ademais, ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, 

conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso sub judice, vez que a 

condenação exige prova plena, inconteste em que se arrime.

 Verifica-se que há demasiada fragilidade das provas, impondo-se desta 

forma a absolvição com supedâneo no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal.

O que ocorreu no caso, em verdade, é uma total ausência de provas 

concretas que apontem a responsabilidade do acusado o que, em casos 

como esse, apenas beneficia o denunciado, em abono ao princípio in dubio 

pro reo.

Com efeito, aproveitando das lições de RENÉ ARIEL DOTTI, aplica-se o 

princípio supracitado "sempre que se caracterizar uma situação de prova 

dúbia, pois a dúvida em relação a existência ou não de determinado fato 

deve ser resolvida em favor do imputado" .

Ex positis, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão 

porque, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII 

do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu Henrique 

Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva, devidamente qualificado nos autos, da 

acusação de ter praticado o crime de estupro de vulnerável em 

continuidade delitiva, insculpido no artigo 217-A, caput, do Codex Penal.

ISENTO-O de custas processuais.

 COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma dos 

artigos 965, inciso V, e 966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, todos da 

CNGC.

 Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE 

aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de 

onde proveio o procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da 

presente absolvição, com sua respectiva motivação, a presente decisão 

de absolvição, nos termos dos dispositivos da CNGC acima citados.

 Também após o trânsito em julgado e, uma vez cumpridas todas as 

determinações constantes da presente sentença, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

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

 Tangará da Serra, 13 de fevereiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 148900 Nr: 8838-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Ex positis, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão 

porque, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII 

do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu Alexandre 

Alves da Silva, devidamente qualificado nos autos, da acusação de ter 

praticado o crime de estupro de vulnerável, insculpido no artigo 217-A, c/c 

ar t igo 226, I I ,  ambos do CP.ISENTO-O de custas 

processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma dos artigos 965, inciso V, e 966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, 

todos da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao 

INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua respectiva motivação, 

a presente decisão de absolvição, nos termos dos dispositivos da CNGC 

acima citados.Também após o trânsito em julgado e, uma vez cumpridas 

todas as determinações constantes da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesas técnica.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra, 17 de fevereiro de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 325694 Nr: 23034-89.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SOARES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Diante da aceitação, 

por parte do réu e de seu Defensor, às fls. 50, das condições supra 

impostas na proposta de suspensão condicional do processo oferecida 

pelo Parquet às fls. 38, HOMOLOGO, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, o acordo referente à suspensão condicional do processo e 

SUSPENDO O PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL pelo 

período de dois (02) anos, submetendo o acusado a esse período de 

prova, sob as condições supra descritas. 2) DETERMINO que à Sra. 

Gestora da 2ª Vara Criminal vincule a pecúnia aos autos número 

18006-43.2019.811.0055 - Código Apolo 319023 – da 1ª Vara Criminal 

desta Comarca. 3) INTIME-SE o réu e seu patrono de que deverá cumprir 

integralmente a proposta aceita e qualquer descumprimento poderá 

ensejar a revogação do benefício se, no curso do prazo, o beneficiário 

vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo 

justificado, a reparação do dano (art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95) e de 

que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo 

(art. 89, § 6º, da Lei nº 9.099/95). 4) A cada seis (06) meses, ABRA-SE 

VISTA ao Ministério Público para acompanhamento do cumprimento das 

condições e eventuais requerimentos. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270353 Nr: 1413-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANILSON RIBEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12.338, GILSON DA SILVA - OAB:21.801

 Autos nº: 1413-70.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 270353.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 

2020, às 13h30min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 3.1 REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares 

arroladas em comum às fls. 06, para comparecerem à audiência supra 

designada, conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP.

3. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 20 de fevereiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 259187 Nr: 24184-76.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DOS SANTOS ANDREOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN 
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- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Autos nº: 24184-76.2017.811.0055.Código Apolo nº: 259187DETERMINO 

O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e, por consequência, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2020, às 15h30min.3.INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser 

interrogado, sob pena de revelia.4.INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

exordial (fls. 06 verso) e na resposta (fls. 55).4.1 REQUISITEM-SE, junto 

ao Comando respectivo, as testemunhas militares, para comparecerem à 

audiência supra designada, conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP. 

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e Defesa técnica. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2020.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 263901 Nr: 27615-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS YURI DE AGUIAR AMORIM, RAFAEL 

VIANA DE OLIVEIRA, THANIA MARIANO MORANO ROSA, KATRIELLY 

YASMINNI DO CARMO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA GAIO 

JACON - OAB:MT 14331, ALEXANDRE AMARAL MAGALHÃES FILHO - 

OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - OAB:18322/MT, ROMAIR 

CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A, WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B

 Autos nº: 27615-21.2017.811.0055.Código Apolo nº: 263901.Vistos etc., 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 

2020, às 16:00 horas.4.INTIMEM-SE os réus para comparecimento, a fim 

de serem interrogados, sob pena de revelia. 5.INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas na 

denúncia (fls. 06 verso) e resposta (fls. 120).5.1. REQUISITEM-SE, junto 

ao Comando respectivo, as testemunhas militares, para comparecerem à 

audiência supra designada, conforme preceitua o artigo 221, § 2º, do CPP. 

6. CIÊNCIA ao Ministério Público e as Defesas técnicas. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Tangará da Serra, 21 de fevereiro de 2020.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 230953 Nr: 19514-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 Autos nº: 9514-29.2016.811.0055.Código Apolo nº: 230953.Vistos etc., 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2020, às 14h10min.3.DEPREQUE-SE o INTERROGATÓRIO do réu Vanderli 

Carvalho Lopes, ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, a 

ser realizado em dia e hora que houver por bem designar, bem como, sua 

INTIMAÇÃO acerca da audiência supra designada, instruindo a missiva 

com os documentos necessários consignados no artigo 1.360 da CNGC e 

INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da remessa da epístola, 

cons ignando o  p razo  de  quaren ta  (40)  d ias  para 

cumprimento.4.INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas 

da lei, as testemunhas arroladas na denúncia (fls. a numerar).5. Com 

relação às testemunhas Militares, REQUISITE-SE junto ao Comando 

respectivo. 5. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 21 de fevereiro 

de 2020.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-94.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINE KATER (REQUERENTE)

RICARDO RODOLFO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000578-94.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CRISTINE KATER 

e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUNDHER GOMES DUARTE 

POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 27/08/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY SANTANA DE OLIVEIRA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000579-79.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ROSENY 

SANTANA DE OLIVEIRA BARRETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO PASSIVO: OMNI 

FINANCEIRA S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

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

THIAGO Data: 27/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 27 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006636-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO GABRIEL DA ROCHA 99092107891 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULIENE ROSA TORRES DA SILVA OAB - MT11127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

VALERIA PEREIRA JOENCK (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/06/2020, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006641-72.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GERSON PISSINATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUZIA DE FREITAS OAB - MT19951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 15/06/2020, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006650-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA NATHALIA DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/06/2020, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006651-19.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/06/2020, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VELCINO FRANCISCO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000582-34.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VELCINO 

FRANCISCO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 27/08/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-19.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VELCINO FRANCISCO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000583-19.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:VELCINO 

FRANCISCO SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LICINIO VIEIRA 

DE ALMEIDA JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 27/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006669-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MONICA BRITO NAITZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/06/2020, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006672-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HEGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/06/2020, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006673-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FREITAS DANTAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/06/2020, às 15h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-11.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI VALERIANO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 16/06/2020, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-78.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI VALERIANO DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))
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Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 17/06/2020, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-04.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000584-04.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ARNALDO 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 27/08/2020 

Hora: 09:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-63.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 17/06/2020, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-33.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 17/06/2020, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-86.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000585-86.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ARNALDO 

ALVES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 27/08/2020 

Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OSENIL SOARES DA SILVA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA OAB - MT23041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 17/06/2020, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-10.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/06/2020, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-92.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 16/06/2020, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-77.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRESLAINE MACIEL PEGO OAB - MT24139/O (ADVOGADO(A))

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/06/2020, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-24.2020.8.11.0055

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

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO CUSTODIO OAB - 352.487.421-53 (REPRESENTANTE)
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ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI NUNES PINHEIRO - ME (INTERESSADO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/06/2020, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-09.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DOS SANTOS REGUERO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/06/2020, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-76.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR DUTRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 17/06/2020, às 16h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELINA RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000586-71.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ALCELINA 

RODRIGUES CARVALHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

ANTONIO BATISTAO POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 27/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-56.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000587-56.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ALESSANDRA 

DOS SANTOS MUNIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 31/08/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000588-41.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000588-41.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO 

PASSIVO: MONICA OLIVEIRA DE ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 Hora: 13:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-26.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000589-26.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO 

PASSIVO: MONICA OLIVEIRA DE ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 Hora: 13:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-11.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000590-11.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:LOJA ELDER - 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA POLO 

PASSIVO: MONICA OLIVEIRA DE ALMEIDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 Hora: 13:45 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 
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MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN HENRIQUE MONTEIRO POUSADA GOMEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERI LUIZ CENZI OAB - PR19368 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ48237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001348-58.2018.8.11.0055 Reclamante: CRISTIAN HENRIQUE MONTEIRO 

POUSADA GOMEZ Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo 

rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inexistindo preliminares, passo à análise do 

mérito. Trata-se de ação de indenização movida pela Reclamante sob o 

argumento de que sua conta bancaria junto ao Reclamado foi cancelada 

indevidamente, sem qualquer justificativa, ocasionando-lhe assim dano de 

ordem moral, além de ter sido cobrado indevidamente por tarifas as quais 

estava isento por ser cliente Van Gogh. O Reclamado, em sua defesa, 

alega que o contrato firmado entre as partes, autoriza o banco rescindir o 

contrato firmado com seus clientes, desde que os avise antecipadamente, 

tendo sido devidamente notificado o autor antecipadamente do 

cancelamento da conta por desinteresse comercial, pelo que não está 

correspondendo às expectativas deste, inexistindo qualquer dever de 

indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, entendo que a razão assiste ao Reclamado 

quanto ao encerramento da conta, pois restou demonstrado que agiu 

dentro do exercício regular do direito, nos termos do art. 188, I do Código 

Civil, além de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, a teor 

do disposto no art. 373, II, do CPC, e, comprovou que cumpriu os requisitos 

atinentes ao encerramento da conta por iniciativa do Banco. Nesta esteira, 

é incontroverso que o Reclamante recebeu correspondência enviada pelo 

banco Reclamado informando acerca do cancelamento da conta no prazo 

de 30 (trinta) dias. Embora o Reclamante se sinta irresignado com a 

decisão do banco em encerrar a conta corrente, sem justificativa, o 

contrato firmado pelas partes prevê o cancelamento unilateral pelo banco 

por desinteresse comercial, desde que notificado o consumidor 

previamente, o que restou demonstrado no processo. Entendo o 

inconformismo do Reclamante, pois não é comum o encerramento de conta 

por parte do banco, porém do mesmo modo que o consumidor pode 

encerrar o vinculo com o banco, a instituição financeira está autorizada, 

quando respeitadas às determinações contratuais, o que restou 

evidenciado no processo, sendo assim, não há que se falar em conduta 

ilegal por parte do Reclamado. Destaco ainda, que o direito de contratar e 

promover o respectivo distrato se encontra abarcado pelo princípio da 

autonomia da vontade, balizado este por normas de ordem pública que 

podem limitar e até mesmo proibir determinadas condutas que se mostrem 

prejudiciais ao interesse coletivo. No caso de contrato de abertura de 

conta corrente em estabelecimento bancário, não há qualquer norma que 

obrigue determinado estabelecimento a celebrar tal tipo de contratação 

com consumidor, existindo normas regulamentares expedidas pelo Banco 

Central, que autorizam o cancelamento de qualquer conta corrente 

mediante comunicação prévia ao correntista e concessão de prazo para 

concretização do distrato, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, 

verifico que os documentos acostados no feito, demonstram que não 

houve qualquer ato ilícito cometido pelo Reclamado capaz de ensejar 

reparação por danos de qualquer natureza. Corroborando: Instituição 

financeira. Conta corrente. Encerramento da conta corrente. Art. 39, IX-A, 

do Código de Defesa do Consumidor. 1. O banco pode encerrar conta 

corrente mediante notificação ao correntista, nos termos previstos no 

contrato, não se aplicando ao caso a vedação do art. 39, IX-A, do Código 

de Defesa do Consumidor. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, 

Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de 

Julgamento: 28/06/2004, T3 - TERCEIRA TURMA) “RESPONSABILIDADE 

CIVIL - Danos morais e materiais - Encerramento de conta corrente por 

mero desinteresse comercial - Previsão contratual - Notificação prévia da 

correntista realizada - Inexistência de ato ilícito - Pedido inicial julgado 

improcedente - Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1194259900 SP, Relator: 

João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 28/07/2008, 19ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2008)”. Assim, no 

que tange ao pedido de dano moral pleiteado, o mesmo não merece 

prosperar, pois não há no processo nenhuma prova de mácula no nome 

do Reclamante ou qualquer dano psíquico capaz de ensejar indenização 

por dano moral. No entanto, quanto ao pleito de danos materiais, este 

merece procedência, pelo que verifica-se dos autos que o reclamante 

junta o extrato de sua conta bancária no ID 13325571, que consta o 

estorno de mensalidades de cesta de serviços bancários cobrados nos 

meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Por outro lado, junta no 

mesmo Id o extrato referente ao mês de março de 2018 constando o 

desconto no valor de R$ 34,50 referente ao pagamento de pacote de 

serviços. Pelos documentos acima citados verifica-se que o reclamado 

ora procedeu ao estorno de mensalidades, o que indica que o reclamante 

possui algum benefício que o isenta de pagamento do mencionado serviço, 

ora procede o desconto referente a pacote de serviços, devendo ser 

restituído o montante de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) 

descontados a título de tarifa, devidamente corrigido. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante e o 

faço para: CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante o montante de 

R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), a título de danos materiais, 

o qual deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao 

mês da data do desembolso. IMPROCEDENTE o pleito de indenização por 

danos morais e o pleito de obrigação de fazer no que tange a manutenção 

da conta. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza 

Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 
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são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-93.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELLY CAZZUNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000591-93.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EMANOELLY 

CAZZUNI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-78.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELLY CAZZUNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000592-78.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:EMANOELLY 

CAZZUNI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro 

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

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-63.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT27543/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALIA CAMINHOES LTDA. - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000593-63.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:REINALDO 

RODRIGUES MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THAYNA CRISTINA 

SANTANA DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ITALIA CAMINHOES LTDA. - EPP 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 31/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002065-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. K. (REQUERENTE)

A. K. K. (REQUERENTE)

T. K. (REQUERENTE)

L. K. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO AILTON DA SILVA OAB - MT17070/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (REQUERIDO)

C. D. P. D. F. D. B. D. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT17523-O (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI OAB - DF16785-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1002065-70.2018.8.11.0055 VISTOS. Relatório dispensado, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. O feito oportuniza o julgamento 

antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda não exige a 

produção de outras provas, considerando que a matéria versada é 

unicamente de direito e as questões de fato já se encontram devidamente 

elucidadas pelas alegações e documentos anexados aos autos pelas 

partes. Antes de adentrar no mérito propriamente dito da demanda, urge 

apreciar a preliminar de mérito arguida pela reclamada na contestação, 

com relação à prescrição. A reclamada sustenta a ocorrência da 

prescrição da pretensão das reclamantes, ao argumento de que o 

benefício foi implantado em meados de 2012 e a demanda foi ajuizada 

apenas no ano de 2018, quando já superado o prazo previsto no art. 206, 

§ 3º, II, do Código Civil. No entanto, a preliminar de prescrição claramente 

não merece acolhimento. Primeiro porque, ao contrário do que sustenta a 

reclamada, a pretensão deduzida na inicial tem cunho meramente 

declaratório (negativo), isto é, visa obter do Juízo um pronunciamento no 

sentido de que a reclamada EUNICE não teria direito à inclusão no rol de 

beneficiários da pensão por morte deixada em decorrência do falecimento 

de ANTONIO LUIZ KUIBIDA e, consequentemente, que a concessão do 

benefício à reclamada foi indevido. Em que pese as reclamantes tenham 

efetivamente formulado na petição requerimento para restituição de 

valores, o pleito em questão foi suprimido quando da emenda do ID 

15275420. Assim, ainda que se partisse da premissa de que o prazo 

prescricional aplicável seria o sugerido pela reclamada, não há que se 

falar em sua incidência neste caso concreto, diante da ausência de 

pretensão nesse sentido. Como já mencionado, a pretensão das 

reclamantes tem cunho meramente declaratório. Ora, cediço que as ações 

declaratórias não estão sujeitas a prazos prescricionais como 

elucidativamente nos ensina o civilista Cézar Fiuza: “A par das ações 

condenatórias e das ações constitutivas, existe terceiro grupo de ações, 

denominadas genericamente declaratórias. As ações declaratórias não 

têm por objetivo nem condenar alguém a dar, fazer ou não fazer algo, nem 

o de constituir situação jurídica nova. Seu único objetivo é o de obter do 

juiz declaração de que existe ou inexiste direito ou situação jurídica. (...) 

Sendo assim, as ações declaratórias que não visam nem proteger direitos 

a uma prestação nem ao exercício dos direitos potestativos, mas tão 

somente ao reconhecimento da existência ou inexistência de direito ou de 

situação jurídica, não se sujeitam nem a prescrição nem, muito menos, a 

decadência.” (FIUZA, César, Novo Direito Civil, Editora Del Rey: Belo 

Horizonte, 6ª ed., 2003, p. 197/200) Em razão dessa constatação, fica 

afastada a preliminar de mérito de prescrição. Passo à análise do mérito 

da pretensão inicial. Para tanto, necessário agora observar que não há 

que se falar na aplicação dos benefícios previstos no Código de Defesa 

do Consumidor neste caso concreto. O C. Superior Tribunal de Justiça 

sufragou o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável unicamente às entidades de previdência 

complementar ABERTAS, consoante se infere pelo teor da Súmula nº 563 

daquela a. Corte. A reclamada PREVI (Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil) é uma entidade de previdência 

complementar FECHADA, consoante se infere pelo Estatuto anexado aos 

autos no ID 16708308. Tratando-se, portanto, de entidade fechada, não há 

que se falar na aplicação das normas inerentes às relações de consumo, 

na esteira da jurisprudência pacífica sobre o tema. Assim, a análise da 

pretensão se submete à regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, 

nos termos do art. 373, do CPC. Essa constatação, no entanto, não impede 

concluir pela total procedência do pedido inicial, tendo em vista que as 

reclamantes se desincumbiram com total êxito do ônus de demonstrar 

suas alegações, conforme exigência do inciso I do dispositivo legal em 

referência. Uma singela análise na documentação anexada aos autos 

pelas partes indica, com uma obviedade ofuscante, a pertinência das 

razões contidas na petição inicial, porquanto revela que o rateio do 

benefício em questão à reclamada, assim como sua manutenção por tanto 

tempo, foi claramente indevida. Da análise dos documentos referidos, 

infere-se que o rateio do benefício em questão (Renda Mensal de Pensão 

por Morte) foi concedido pela primeira à segunda reclamada, com base no 
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que dispõe o art. 5º do Regulamento do Plano de Benefícios PREVI (ID 

16708308), especialmente o disposto no inciso IV. No entanto, a mesma 

documentação demonstra que o deferimento do pedido formulado pela 

reclamada EUNICE baseou-se em premissa claramente equivocada. Foi de 

fundamental importância a constatação, pela reclamada PREVI, de que a 

reclamada EUNICE, não obstante se tratar de ex-cônjuge, estava 

recebendo pensão alimentícia do falecido ex-marido. Porém, resta evidente 

que a reclamada EUNICE, apesar de ter mantido união matrimonial com o 

falecido, nunca se enquadrou, de fato, na previsão normativa constante 

do art. 5º, IV, do Regulamento referido. Os presentes autos estão 

recheados por diversos documentos que reforçam essa conclusão. Há 

que se fazer referência, inicialmente, ao documento do ID 14984713, 

consistente em petição protocolada pela reclamada EUNICE e o então 

marido ANTONIO LUIZ KUIBIDA, nos autos do Processo nº 75/1990, da 

Comarca de Alto Piquiri-PR, pela qual as partes requereram sua separação 

consensual. Na referida petição, protocolada na longínqua data de 

24.08.1990, as partes estabeleceram, CONSENSUALMENTE, que 

dispensavam alimentos recíprocos. Ressalte-se que o pedido de 

separação consensual, na forma como pleiteado, foi homologado por 

sentença proferida pelo mencionado Juízo em data não menos distante 

(28.08.1990 – ID 14984516), transitada em julgado aos 12.09.1990, 

conforme revela a certidão de casamento com a averbação da separação 

anexada no ID 14984224. Também deve ser observado que a separação 

judicial acabou por ser definitivamente convertida em divórcio por 

sentença proferida aos 07.07.2009 no Processo nº 2008.0010.0532-0, da 

2ª Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de 

Taguatinga-TO, transitada em julgado aos 24.08.2009, na qual não há 

qualquer menção à alteração da cláusula de desoneração de pagamento 

de pensão alimentícia aos ex-cônjuges (v. certidão do ID 14984911). Por 

outro lado, verifica-se pela escritura pública do ID 14983671, que o 

falecido ANTONIO e a ora reclamante TEREZINHA passaram a conviver em 

união estável desde a data de 22.01.1991. Ou seja, pouco tempo após a 

separação judicial, o falecido ANTONIO já passou a conviver maritalmente 

com a ora reclamante, do que se presume (e de fato isso ocorreu) que, 

desde então, cessou qualquer obrigação alimentar à ex-mulher. Não 

obstante, a reclamada EUNICE acabou por promover ação de alimentos em 

face do ex-marido, na qual requereu (e obteve êxito) a fixação de 

alimentos provisórios, por decisão de 21.07.2009 nos autos do Processo 

nº 21251-56.2009.811.0041 (Cód. 385588), da 6ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões de Cuiabá-MT. Com o falecimento do Sr. ANTONIO 

KUIBIDA, aos 21.08.2011 (ID 14983545), e de posse da certidão do ID 

14984080 contendo a informação acerca decisão acima referida, a 

reclamada EUNICE formulou requerimentos tanto à entidade de previdência 

privada reclamada (PREVI), quanto à autarquia de previdência oficial 

(INSS), para rateio dos benefícios de pensão por morte. O pedido para 

inclusão da reclamada EUNICE no rol de beneficiários, solicitado à 

reclamada PREVI, foi então deferido a partir de 19.01.2012, conforme se 

infere pelo teor do documento do ID 1658909-p. 1 e do ID 14984899 

(comunicação à reclamante TEREZINHA). Ocorre que, conforme já 

mencionado, as decisões concessivas do rateio em questão partiram de 

premissa claramente equivocada, porque, a rigor, a reclamada EUNICE 

nunca preencheu os requisitos das normas regulamentadoras do 

benefício em apreço. Primeiro porque, como já mencionado anteriormente, 

não houve por ocasião da separação judicial entre a reclamada e o 

falecido, ocorrida muitos anos antes, a fixação de alimentos; ao contrário, 

houve desoneração recíproca expressa. Por outro lado, a obrigação 

alimentar fixada provisoriamente nos autos do Processo nº 

21251-56.2009.811.0041 (Cód. 385588) acabou, por fim, extinta, o Juízo 

da 6ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT diante do 

julgamento de extinção do feito sem resolução do mérito. Isso ocorreu 

porque, durante o trâmite procedimental, foi possível notar que a então 

requerente, ora reclamada EUNICE, havia formulado o pedido de alimentos 

em favor de um de seus filhos havidos do relacionamento com o falecido 

ANTONIO (DEMÉTRIUS GONÇAGA KUIBIDA), denotando-se, em um 

primeiro momento, que ela não detinha legitimidade para formular o pedido; 

além disso, também houve a constatação no decorrer do feito que a 

própria reclamada, então requerente, também não demonstrou 

dependência econômica em relação ao falecido. Em audiência realizada 

nos referidos autos aos 15.12.2009 (ID 14984271), a própria reclamada 

EUNICE informou que o filho DMÉTRIUS já recebia auxílio doença do INSS, 

além de proventos decorrentes de aluguel de uma residência e sua 

propriedade. A ausência de legitimidade, ademais, foi sustentada pelo teor 

da manifestação do Ministério Público datada de 02.06.2010 (ID 

14984497), pela qual notou-se que o filho que seria portador de 

necessidades especiais já contava com 31 anos de idade à época e não 

havia qualquer informação acerca de sua interdição. Por força dessas 

informações, o mencionado Juízo, por despacho de 18.08.2010 (ID 

14984497) determinou a intimação da então requerente EUNICE para que 

fizesse prova da efetiva necessidade dos alimentos. Tendo em vista a 

ausência dessa demonstração, foi então proferida, aos 16.04.2012, a 

sentença do ID 14984318, que julgou extinto o processo sem resolução do 

mérito, revogando a decisão anterior que havia fixado os alimentos 

provisórios em favor da reclamada EUNICE. De todo esse contexto, é 

possível observar com clareza que a reclamada EUNICE nunca fez jus ao 

rateio do benefício em questão, porque não era e nunca foi, seja no 

momento da concessão do benefício ou em qualquer outro momento, titular 

de direito a alimentos a serem prestados pelo falecido. A inclusão da 

reclamada EUNICE no rol de beneficiários da pensão por morte, ocorrida 

aos 19.01.2012, baseou-se em informação absolutamente equívoca, 

consistente na certidão do ID 14984080. Diz-se claramente equívoca 

porque, conforme reconhecido no processo judicial referido, a reclamada 

EUNICE não detinha direito a alimentos e os que foram fixados tinham como 

suposto beneficiário a pessoa do filho (DEMÉTRIUS), e não a própria 

reclamada. Ao que tudo indica, a reclamada EUNICE aproveitou-se do 

equívoco judicial que acabou por conceder-lhe diretamente o direito aos 

alimentos provisórios, para subsidiar o requerimento de inclusão no rol de 

beneficiários do benefício deixado pelo falecido. Uma vez constatado o 

equívoco e sendo revogada a decisão concessiva dos alimentos 

provisórios, fica também evidente que a reclamada EUNICE descurou-se 

do dever de boa-fé, ao não comunicar o fato à reclamada PREVI. Ora, se 

verifica pelo teor do Regulamento do Plano de Benefícios PREVI (ID 

16708308) que era seu dever, como beneficiária, a comunicação de 

qualquer alteração na condição fática relativa à dependência. E nem é 

possível dizer que a reclamada não tinha conhecimento dessa obrigação, 

porquanto a documentação anexada por ela própria à contestação indica 

que, desde que lhe foi concedido o benefício, foi informada acerca desse 

dever de comunicação; fato notável pelo documento do ID 16518909-p.4, 

consistente no requerimento formulado à PREVI, no qual consta expressa 

advertência de que a cessação de eventual dependência econômica 

deveria ser comunicada à entidade no prazo de 30 dias, sob pena 

inclusive de caracterização de infração penal. Como se isso não fosse 

suficiente, é possível inferir que todas as conclusões ora expostas 

acabaram, pelos mesmos exatos fundamentos acima, por ser 

reconhecidas não só na seara administrativa, mas também judicialmente. 

Com efeito, nota-se pelo teor da decisão datada de 20.07.2012 (ID 

14984396) que o INSS, após ser advertido por meio de recurso manejado 

pela reclamante TEREZINHA, acabou por reconhecer a completa ausência 

da condição de beneficiária da reclamada EUNICE, tanto que determinou a 

suspensão do rateio do benefício de pensão por morte oriundo daquela 

autarquia de previdência oficial com efeitos a partir de 24.04.2013 (ID 

14984396-p. 13). As conclusões do INSS acabaram, por fim, sendo 

confirmadas judicialmente, conforme se infere pelo teor da sentença 

p r o f e r i d a  a o s  2 1 . 1 0 . 2 0 1 6  n o s  a u t o s  d o  P r o c e s s o 

0007334-96.2014.4.01.3600 (9ª Vara – Juizado Especial Federal, Seção 

Judiciária de Mato Grosso), pela qual o pedido formulado pela reclamada 

EUNICE, que buscava o restabelecimento do rateio suspenso pelo INSS, foi 

julgado improcedente, sentença que já está inclusive, há muito, alcançada 

pela coisa julgada (ID 14984052). Não fosse também suficiente a 

constatação de que a reclamada EUNICE descumpriu o dever de boa-fé 

objetiva, ao omitir a informação da ausência da condição de dependência 

econômica, é possível concluir que a reclamada PREVI também foi 

claramente negligente ao manter o benefício, mesmo tendo sido instada e 

advertida, em diversas ocasiões, acerca da irregularidade em questão. 

Não há dúvida no sentido de que, quando da concessão do pedido para 

inclusão da reclamada EUNICE no rol de beneficiários, ocorrida no início do 

ano de 2012, a reclamada PREVI detinha apenas as informações 

prestadas pela própria reclamada e que fundamentavam o deferimento do 

pleito. Essa conclusão é possível porque os alimentos provisórios que 

eram supostamente devidos à reclamada EUNICE somente foram 

revogados por decisão judicial datada de abril do mesmo ano, portanto em 

momento posterior à concessão do benefício. Porém, é preciso observar 

que a reclamada PREVI não tomou qualquer cuidado em oportunizar a 

manifestação das demais interessadas (ora reclamantes), providência que 

lhe era exigível por razões mais que óbvias. Mas não é só. Ainda que se 
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parta da premissa de que, no momento da concessão do rateio, a 

reclamada PREVI o fez porque as informações que detinha em mãos lhe 

permitia concluir que a inclusão da reclamada EUNICE no rol de 

beneficiários era devida, a prova colacionada aos autos evidencia que a 

reclamada negligenciou por várias vezes as informações que lhe foram 

enviadas posteriormente acerca da irregularidade ora apontada. Referidas 

informações chegaram ao conhecimento da reclamada PREVI por diversos 

e reiterados meios. Basta verificar o teor dos documentos do ID 14984596, 

pelo qual a reclamante demonstra ter alertado à reclamada PREVI o 

equívoco na concessão do rateio em favor da reclamada EUNICE por pelo 

menos quatro vezes, primeiro aos 15.09.2012, em seguida aos 

17.03.2013, aos 19.09.2013 e aos 18.02.2014. Em resposta, a reclamada 

PREVI, encaminhou à reclamante aos 22.04.2016 e-mail comunicando que 

o benefício seria mantido, sob o singelo argumento de que, quando foi 

concedido, foram observadas as normas que regulamentam a matéria (ID 

14984566). Da mesma forma, verifica-se que, por meio dos ofícios dos Ids 

14984447 e 14984424, datados de 29.11.2016 e 15.03.2018, 

respectivamente, expedidos pela Defensoria Pública estadual, a reclamada 

PREVI foi novamente alertada acerca do não preenchimento dos requisitos 

para o recebimento do rateio pela reclamada EUNICE. Porém, em resposta, 

a reclamada PREVI cingiu-se a prestar as mesmas informações já 

encaminhadas anteriormente à reclamante TEREZINHA, no sentido de que, 

quando da concessão do rateio, a reclamada EUNICE preenchia os 

requisitos exigidos no Regulamento (ID 14984380 e ID 14984357). Assim, 

resta evidenciado que a reclamada PREVI foi informada e advertida por 

nada menos que SEIS ocasiões, quanto à possível irregularidade na 

manutenção do benefício à reclamada EUNICE, mantendo-se, no entanto, 

inerte. Ora, evidente que, de posse dessas informações, revelando a 

irregularidade na concessão e especialmente na manutenção do rateio, 

deveria a reclamada PREVI buscar elementos para inferir se a reclamação 

tinha procedência. Essa é uma imposição decorrente das próprias normas 

que regulamentam o benefício em questão (Regulamento do Plano de 

Benefícios PREVI – ID 16708308), conforme se infere pelo teor do art. 6º, 

§ 3º, art. 12, II, e art. 52, § 1º. Além disso, é evidente, por força do dever 

de boa-fé objetiva, que a reclamada PREVI deveria no mínimo instar a 

beneficiária (reclamada EUNICE) a demonstrar que efetivamente preenchia 

e mantinha a condição de dependência econômica afirmada quando do 

requerimento do benefício. Note-se que essa foi exatamente a postura do 

INSS que, alertado pela reclamante TEREZINHA por meio do recurso do ID 

14984396, acabou por buscar melhores elementos sobre o conflito e, ao 

final, decidiu por suspender em definitivo o pagamento do rateio do 

benefício previdenciário oficial que havia sido concedido indevidamente à 

reclamada EUNICE. Enfim, resta absolutamente claro que a reclamada 

EUNICE nunca preencheu os requisitos exigidos pelo art. 5º do 

Regulamento do Plano de Benefícios PREVI (ID 16708308), nem mesmo no 

momento da concessão de sua inclusão no rol de beneficiários do falecido 

ANTONIO KUIBIDA. Por outro lado, resta também absolutamente claro que 

a reclamada PREVI foi negligente por omitir-se na simples tarefa de buscar 

informações mínimas para avaliar se as irregularidades noticiadas eram ou 

não pertinentes. Consequentemente, apresenta-se como medida de rigor a 

declaração de ilicitude da inclusão da reclamada EUNICE no rol de 

beneficiários da pensão por morte objeto do conflito, com o cancelamento 

dos pagamentos do rateio e sua destinação às reclamantes. Ante o 

exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para: a) declarar a ilicitude 

da inclusão e manutenção da reclamada EUNICE GONZAGA no rol de 

beneficiários para recebimento do benefício de pensão por morte nº 

1.010.760-6/Número e espécie benefício: 21/01520507957; b) condenar a 

reclamada PREVI em obrigação de não fazer consistente na abstenção do 

pagamento do rateio do benefício de pensão por morte nº 

1.010.760-6/Número e espécie benefício: 21/01520507957 à reclamada 

EUNICE GONZAGA, cujos proventos deverão ser doravante destinados 

integralmente aos demais beneficiários contemplados na forma prevista no 

Regulamento do Plano de Benefícios PREVI, ora reclamantes. Por 

consequência, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito. Transitada em julgado a presente 

sentença, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 14 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEBERSON ASSIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/02/2020, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002120-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE GAVIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ OAB - MT0006281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamada para, querendo, apresentar Contestação no 

prazo de 15 dias. Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03 de 12 abril de 2018, INTIMO o Advogado NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES OAB/MT Nº 11.065-A para regularizar a sua habilitação nos 

autos, no prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002047-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TORRES TREVISAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-73.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA AZAMBUJA OAB - MT0019536A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002157-14.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 21, § 1º da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 abril de 

2018, INTIMO o Advogado INTIMO o Advogado JAIME SECUNDINO H. 

NETO, OAB/MT 8883 para regularizar a sua habilitação nos autos, no 

prazo legal, sob pena de não conhecimento dos atos praticados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARISVALDO DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE FREITAS VIEIRA 01415983100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KESIA VEIGA DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000597-03.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANA KESIA 

VEIGA DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE Data: 31/08/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-87.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELICE ALEXANDRE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA HELOYSA SANTOS OAB - MT14296/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-85.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KESIA VEIGA DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000598-85.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANA KESIA 

VEIGA DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 22/07/2020 

Hora: 16:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KESIA VEIGA DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000599-70.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANA KESIA 

VEIGA DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 22/07/2020 

Hora: 16:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KESIA VEIGA DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000600-55.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ANA KESIA 

VEIGA DO PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 22/07/2020 

Hora: 16:45 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-25.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MESQUITA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000602-25.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:CRISTIANO 

MESQUITA MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

ANTONIO BATISTAO POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

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

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: FRANCINE 

Data: 31/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001297-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-97.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROTO & REIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER FRANCIS DE FREITAS OAB - MT25347/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de 

rasa cognição, verifico presentes os requisitos para a concessão da 

medida de urgência almejada. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia no fato de que a reclamante afirma não ter anuído com 

qualquer obrigação relacionada ao serviço da linha móvel (65) 98476-1864 

junto à reclamada. A prova da não contratação, bem como do pedido de 

cancelamento do mencionado serviço veio demonstrada por meio do 

protocolo informado na inicial. Ademais, considerando que, em casos 

desse jaez, a regra é a inversão do ônus da prova, competirá à reclamada 

a prova de que a reclamante efetivamente assumiu a obrigação descrita 

na inicial. Como consequência, até que sobrevenha essa prova, 

presume-se como verdadeira a afirmação da reclamante, no sentido de 

não ter anuído com a contratação do serviço mencionado na inicial com a 

reclamada. Por outro lado, em casos desta natureza, quando na maioria 

das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as consequências 

em detrimento do consumidor ou devedor são devastadoras e 

irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações comerciais e 

bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa fama. O 

periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a permanência das 

cobranças poderá agravar ainda mais o prejuízo já sofrido por ela, que há 

tempo vem experimentando um decréscimo patrimonial oriundo de 

obrigação por ela não assumida. Como consequência, advém a 

necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada neste 

tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pelo 

fato da possibilidade da declaração de inexistência de débito, e o 

periculum in mora, vez que os descontos podem causar ainda mais 

prejuízos á reclamante, que já se protraem no tempo. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando o contrato a produzir 

efeitos. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, 

antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada a fim de determinar que a reclamada suspenda os serviços e 

as cobranças relativos à linha telefônica nº (65) 98476-1864, sob pena de 

incorrer em multa que fixo em mil reais por cada cobrança promovida em 

desconformidade com esta decisão, até o limite de 20 salários mínimos. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-55.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PATRICIA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que 

levam à verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano 

irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à 

possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo 

somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a 

análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo 

da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. 

Analisando os termos da proposição inicial, visualizo a verossimilhança 

nas alegações da reclamante para o deferimento da antecipação de tutela 

em parte. A reclamante informa na inicial que cursou todo o 7º semestre 

do curso de Enfermagem, tendo realizado avaliações, trabalhos e aulas 

práticas, no entanto, a reclamada além de não efetivar sua rematrícula, 

não lançou as notas referentes ao citado semestre no portal do aluno. 

Para comprovar as suas alegações a reclamante juntou o documento de Id 

29495415, no qual não constam as disciplinas cursadas no semestre 

informado na inicial ( 2019/2). Por outro lado, no documento juntado no Id 

29496684 a própria reclamada reconhece que a reclamante possui boletim 

das matérias cursadas no período 2019.2, justificando sua conduta, ao 

que tudo indica, no inadimplemento do acordo entabulado entre eles. 

Ocorre que, embora seja incontroverso que a reclamante pagou apenas 

uma parte do acordo entabulado entre eles, a reclamada aparentemente 

permitiu que a reclamante frequentasse as aulas, realizando avaliações e 

trabalhos, não podendo agora, em razão da inadimplência, condicionar o 

lançamento das notas da reclamante ao pagamento do acordo. A postura 

da reclamada se mostra abusiva e contrária aos ditames da boa fé 

objetiva (venire contra factum proprium), na medida em que permitiu que a 

reclamante cursasse todo o semestre, sem se utilizar dos meios que tinha 

a sua disposição para efetivar a cobrança do seu crédito, e agora impede 

que a reclamante tenha acesso às suas notas no portal do aluno, 

justificando sua conduta na inadimplência. A jurisprudência tem o 

entendimento de que é abusiva a conduta da instituição de ensino que 

negue acesso aos registros relativos ao curso por causa de débitos 

pretéritos. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
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ENSINO PARTICULAR. ANHANGUERA EDUCACIONAL. FIES. 

MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. 1. A conduta da instituição 

de ensino que, mesmo diante da concessão de financiamento educacional 

(FIES) correspondente a 93,19% do valor das mensalidades do semestre 

letivo, impediu o aluno de acessar conteúdos e atividades de seu portal, 

bem como ao controle de frequência, por conta de débitos pretéritos, 

consubstancia má-prestação do serviço que, nos termos do art. 14 do 

CDC, enseja o dever de reparar os danos causados. 2. Dano moral 

caracterizado. Falha na prestação do serviço que extrapolou o mero 

aborrecimento e ultrapassou o limite de tolerância que se exige das partes 

nas relações negociais que travam. Valor da indenização reduzido para 

R$ 4.000,00. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 

70077741619, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 28-06-2018) O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a ausência de acesso aos dados do cursos 

poderá inviabilizar futura e eventual rematrícula. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Verifico a ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Por fim, 

cumpre um adendo. Considerando que a própria reclamante informa que 

há débitos pendentes de pagamento, a ordem ora deferida restringe-se 

apenas ao pedido de lançamento de notas e acesso ao portal do aluno 

referente ao período de curso informado na petição inicial (2/2019). Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar que a reclamada disponibilize à 

reclamante, no prazo de 10 dias, acesso ao portal do aluno, com o 

consequente lançamento de notas referentes ao 7º semestre (2/2019), 

sob pena de multa diária, que fixo em R$ 300,00, até o limite de 20 salários 

mínimos. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 26 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000569-35.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL TEREZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c.c. pedido de danos morais e pedido 

liminar para que seja determinada a suspensão das cobranças do serviço 

de cartão de crédito informado na inicial, alegando que nunca o contratou. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. A reclamante alega que nunca contratou os serviços 

mencionados na inicial e que, em razão disso, os descontos em seu 

benefício são indevidos. A afirmação da reclamante deve ser tida como 

verdadeira nesta sede, tendo em vista ser aplicável à espécie o disposto 

no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à reclamada a prova da 

contratação. Até que sobrevenha essa prova, deve-se presumir 

verdadeira a alegação da promovente. A plausibilidade jurídica do pedido, 

portanto, se consubstancia na provável declaração de inexistência do 

negócio jurídico (não contratação dos serviços) e o consequente indevido 

desconto de valores em sua conta corrente. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos descontos certamente 

causará danos patrimoniais relevantes à reclamante, inclusive 

prejudicando sua subsistência. Presente, pois, o fundado receio de dano 

de difícil reparação. Outrossim, se no julgamento do pedido ficar 

constatada a existência e validade da negociação bem como a pendência 

do pagamento, a presente decisão poderá perfeitamente ser revogada, 

tornando o contrato a produzir regulares efeitos. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela de urgência antecipada, pela suficiência das provas apresentadas 

até este momento e, por consequência, pela demonstração da 

probabilidade do direito. Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito 

na demanda, tendo em vista a alta probabilidade de ser reconhecida a 

inexistência da contratação do seguro, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que os descontos 

podem produzir. Verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por ocasião 

do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, 

tornando os descontos a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer 

prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, presentes os 

requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar a 

SUSPENSÃO dos descontos dos serviços de cartão de crédito 

mencionados na inicial, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 

para cada cobrança feita em desconformidade com esta decisão. Recebo 

a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 
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sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 27 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-71.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCELINA RODRIGUES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, verifico a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. A plausibilidade 

jurídica do pedido se consubstancia na demonstração suficientemente 

segura de que a reclamante frequentou regularmente e concluiu o curso 

oferecido pela reclamada há mais de um ano (ID 29678572). Por outro 

lado, informa a reclamante que solicitou a expedição do documento, 

inclusive com urgência, não sendo atendida até a presente data. Dessa 

forma, em juízo de rasa cognição, não se vislumbra justificativa plausível 

para que a reclamada se negue a expedir o diploma em questão. A 

postura da reclamada viola o disposto no art. 18 da Portaria n. 

1.095/2018-MEC (editada em consonância com e para regulamentação do 

Decreto nº 9.235/2017), que estabelece o prazo de 60 dias para 

expedição do diploma contados da data da colação de grau, que deverá 

ser registrado também no prazo de 60 dias contados da data da 

expedição. Neste caso concreto há evidências de que a reclamada 

extrapolou em muito os prazos fixados nas normas acima mencionadas, 

sem qualquer justificativa aparente. O perigo da demora revela-se com 

evidência, já que a ausência de entrega do diploma certamente está lhe 

causando prejuízos, em razão da alta probabilidade de se ver impedido de 

exercer plenamente o trabalho. Além disso, demonstra satisfatoriamente 

que a ausência do documento está prejudicando a realização de outros 

cursos posteriores à graduação. Presente, pois, o fundado receio de dano 

de difícil reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente 

deferir-se a medida postulada já nesta sede porque do contrário, se 

efetivamente o direito da reclamante de receber o diploma for confirmado 

na sentença, esta terá suportado um prejuízo de grande monta. Como 

consequência, necessária a concessão da tutela de urgência antecipada 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. No sentido mesmo sustentado neste 

julgado, a iterativa jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DEMORA 

NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DO CURSO DE PEDAGOGIA – INSURGÊNCIA 

CONTRA DEFERIMENTO DA LIMINAR – CURSO CONCLUÍDO - 

DEMORAINJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie dos autos, 

a controvérsia instaurada gira em torno do ato praticado pela Instituição de 

Ensino agravada, que não providenciou a EXPEDIÇÃO do documento 

solicitado pela agravada, não obstante esta tenha comprovado nos autos 

que concluiu regularmente o curso.As atividades desempenhadas pelas 

instituições privadas de ensino inserem-se no conceito amplo de serviços 

contido no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), de modo que, ao 

colocar seus cursos acadêmicos à disposição dos interessados, atrai 

para si a responsabilidade de emitir em tempo razoável o 

DIPLOMA/certificado válido aos formandos, para que possam exercer a 

profissão que escolheram.A excessiva e injustificada DEMORA da 

EXPEDIÇÃO do documento é inadimplemento que tem reflexos na vida 

profissional do aluno e certamente causa-lhe transtornos. (TJMT - N.U 

1010734-83.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018) TJRJ-0199285) APELAÇÃO 

CÍVEL. RITO SUMÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR 

PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTOR QUE CONCLUI O 

CURSO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

EM 02.03.2005 E NÃO OBTÉM ÊXITO EM RECEBER O DIPLOMA. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE AFIRMA NÃO TER INGERÊNCIA SOBRE A 

EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO, UMA VEZ QUE A AUTENTICAÇÃO É FEITA 

POR OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO. RÉ QUE NÃO COMPROVA A ADOÇÃO DE 

PROVIDÊNCIAS EFETIVAS PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM 

QUE PESE TER INICIADO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA 

QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO ÓRGÃO 

COMPETENTE PELA AUTENTICAÇÃO DO DOCUMENTO. MOROSIDADE 

INJUSTIFICÁVEL. FRUSTRAÇÃO LEGÍTIMA. FALHA E INEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AO 

QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (Apelação nº 

0037050-76.2010.8.19.0205, 8ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Gilda 

Carrapatoso. j. 08.04.2014). DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DO 

DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. 1. A demora injustificada na expedição de 

diploma é fato gerador de dano moral in re ipsa, sendo presumíveis os 

prejuízos extrapatrimoniais ao ex-discente que aguarda, além do prazo 

razoável, a devida titulação. 2. Condenação por dano moral readequada 

aos parâmetros da jurisprudência da Câmara em casos símiles. 

APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS, 19ª Câmara Cível, 

Apelação cível nº 70080306327, Relator: Mylene Maria Michel, j. 

14/03/2019) Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada para o fim de determinar que a reclamada IUNI 

EDUCACIONAL S.A, expeça, no prazo de 30 dias, o diploma do curso de 

DIREITO em favor da reclamante ALCELINA RODRIGUES CARVALHO, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 300,00, até o limite de 20 salários 

mínimos. Ressalto, por fim, que por se tratar de pedido dirigido em face de 

instituição de ensino particular, bem como em razão da natureza do 

procedimento (processo de conhecimento), a princípio a competência para 

o julgamento da pretensão está afeta à Justiça Comum estadual, conforme 

entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça a partir do 

julgamento do C.C. 108.466-RS (v. também REsp 129.579-0/PE e REsp 

130.797-3/PE). Porém, a fim de verificar eventual interesse da União no 

feito, assim como para que o órgão próprio tenha conhecimento da 

conduta praticada pela reclamada, descrita na inicial, determino a 

expedição de ofício à Advocacia Geral da União (AGU), bem como ao 

Ministério da Educação (MEC), informando acerca da existência da 

presente demanda. Presentes os requisitos legais e por se tratar de 

relação de consumo (art. 2º e 3º, do CDC), defiro o pedido para inversão 

do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 
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provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 28 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001443-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEI ROGERIO BARBERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001443-88.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JOSILEI ROGERIO BARBERO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 1. RELATÓRIO Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei n. 

12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE). Ademais, consigna-se que o 

presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Deste modo, esclarece-se que [i]não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Em síntese, trata-se de ação declaratória ajuizada 

com o propósito de ver reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS 

ante a ausência de fato gerador, haja vista que se trata de simples 

deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo 

contribuinte. O requerente alega que é produtor de ovos e possui duas 

empresas, sendo uma no município de Tangará da Serra/MT e outra em 

Santo Afonso/MT para melhor atendimento de seus clientes. Sendo assim, 

o motorista Sr. Ademar Tolentino de Jesus, transportou a produção de 

ovos de Tangará da Serra/MT para Santo Afonso/MT e logo dirigiu-se as 

cidades vizinhas para entrega de mercadorias, sendo em Comodoro/MT, 

Nova Lacerda/MT e Pontes Lacerda/MT. Afirma ainda que este motorista, 

ao transferir a produção de ovos de Tangará da Serra/MT, para Santo 

Afonso/MT esqueceu-se de deixar a Nota Fiscal de “TRANSPORTE” no 

escritório da granja do requerente, situação na qual ao ser abordado pelo 

Fisco Fiscal o agente encontrou a Nota Fiscal de “TRANSPORTE” que teria 

ficado na cabine do caminhão, por um lapso do motorista. Por fim, alega 

que devido a Nota Fiscal de “TRANSPORTE” foi lavrado o Termo de 

Apreensão e Depósito nº 1135112-1, aplicando multa de R$ 10.875,50 

(dez mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), bem 

como incidência de ICMS de R$ 3.697,50 (três mil seiscentos e noventa e 

sete reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de R$ 14.572,50 

(quatorze mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), sob 

a alegação de que o veículo abordado em Campo Novo do Parecis/MT 

estava com destino diverso do indicado (Santo Afonso/MT). Defende que 

neste caso não há incidência de ICMS haja vista o simples fato de uma 

mercadoria transitar por estabelecimentos de um mesmo contribuinte não 

gera o fato gerador do ICMS, motivo pelo qual requer a procedência dos 

pedidos para o fim de declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS e 

aplicação da multa. O promovido em sua defesa requer a inépcia da inicial 

em razão da IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA, afirmando o manejo de 

instrumento processual absolutamente inadequado para o fim almejado 

haja vista que embora seja uma ação declaratória, o que se busca no 

pedido inicial é o cancelamento da TAD, tratando-se de efeitos diversos e 

incompatíveis a fundamentação e o pedido, razão pela qual a ação a ser 

proposta deveria ser Anulatória e não Declaratória. No mérito, requer a 

improcedência dos pedidos, dissertando acerca da legalidade da 

cobrança do ICMS e aplicação da multa, tendo em vista a irregularidade na 

documentação fiscal. Alega que, embora a parte autora ordinariamente 

gozasse do regime de recolhimento mensal de ICMS, por ter violado a 

norma tributária, foi-lhe excepcionalmente imposto o recolhimento 

antecipado do imposto, a semelhança do regime cautelar administrativo. 

Sustenta ainda que não houve o enquadramento da parte autora no regime 

cautelar administrativo apenas e tão somente por esta única violação à 

norma tributária. O que houve foi a aplicação da mesma consequência 

(recolhimento antecipado do tributo) nesta operação em que foi 

constatada a irregularidade. Observe bem a sutil diferença: apenas na 

operação irregular foi imposto à parte autora o dever de recolher 

antecipadamente o tributo. Se houvesse o enquadramento da autora no 

regime cautelar administrativo, todas as operações do contribuinte seriam 

submetidas à antecipação do recolhimento do tributo, motivo pela qual 

requer a improcedência dos pedidos do requerente. Deixo de acolher a 

preliminar arguida por entender ser legitimo o direito de ação do autor no 

presente caso, não havendo se falar em inadequação do meio escolhido. 

A nomenclatura da ação é absolutamente irrelevante. Embora a não tenha 

nominado como ação anulatória, é evidente que o provimento pretendido 

tem cunho declaratório negativo, porque visa a desconstituição do crédito 

tributário em questão. Pois bem. Da análise dos documentos juntados com 

a inicial, principalmente do Termo de Apreensão e Depósito de 

ID13477203, verifica-se que foi imputada ao reclamante a obrigação de 

recolhimento de ICMS, no valor de R$ 3.697,50 e pagamento de multa no 

valor de R$ 10.875,00, em razão do veículo do reclamante ser abordado 

em local diverso do apresentado na nota fiscal. Segundo aduz o art. 35-A, 

da Lei 7098/98, todas as mercadorias e serviços devem vir 

acompanhadas de documento fiscal idôneo, em qualquer hipótese, ficando 

em situação irregular as mercadorias e serviços que não vierem 

acompanhadas de documentação, ou que acompanhadas, se tratar de 

documentação inidônea. No caso em tela, o próprio reclamante informa na 

inicial que “por um lapso”, o motorista do caminhão da empresa do 

reclamante esqueceu de deixar a nota fiscal no escritório do reclamante e 

a manteve em seu caminhão. Por outro lado, o TAD juntado no ID 

13477203 informa que multa imposta ao reclamante decorre de 

apresentação de nota fiscal inidônea, tendo em vista que o caminhão foi 

abordado em lugar diverso do contido na nota fiscal apresenta ao fiscal do 

reclamado. Nos termos do art. 35-B, II, da Lei 7098/98, considera-se 

inidôneo o documento que não contenha as indicações necessárias à 

perfeita identificação da operação, o que se verifica no caso em debate. 

Assim, considerando as informações constantes no referido TAD, as 

declarações do reclamante, bem como a presunção de veracidade dos 

documentos públicos não é possível vislumbrar a ilegalidade da multa 

aplicada ao reclamante. Por fim, o que a documentação acostada aos 

autos revela é, ao contrário do que sustenta o reclamante, que a 

mercadoria estava sim acompanhada de nota fiscal de transporte com 

indicação de destino diverso daquele em que ela estava efetivamente 

sendo levada. Se isso decorreu de erro do motorista ou de qualquer outro 

preposto da empresa, trata-se de circunstância absolutamente irrelevante 

sob a ótica da atividade fiscalizatória. O que a realidade documental 

demonstra é que, aparentemente, havia a irregularidade constatada pelo 

agente público. Consequentemente, é possível visualizar que efetivamente 

ocorreu a violação à obrigação acessória descrita no auto. Entendo que 

quanto ao mérito, improcedem os pedidos contidos na inicial. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS, julgando-se assim extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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____________________________________________ Vistos etc . 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002236-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LOIOLA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1002236-27.2018.8.11.0055 Autor (a): AMANDA LOIOLA DE CARVALHO 

Ré (u): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS PROJETO DE SENTENÇA 

1. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID n. 

25188022). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010543-89.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE LILIAN PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos 

por BRASIL TELECOM em face de JANICE LILIAN PARENTE DE AVILA. Em 

síntese, os embargos versam sobre excesso de penhora decorrentes da 

utilização parâmetros equivocados para o cálculo do montante da 

condenação. Devidamente intimada, a embargada permaneceu inerte. À 

embargante assiste razão. O crédito discutido nos presentes autos tem 

sua gênese em período anterior ao pedido de recuperação judicial, razão 

pela qual tem natureza de crédito concursal e deve seguir os parâmetros 

de pagamento definidos na Lei de Falências, especialmente o termo ad 

quem de atualização monetária e incidência de juros (que, no caso dos 

autos, é a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9, II 

da Lei 11.101/05). Nesse sentido, é o entendimento atual do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO. 

TRATAMENTO IGUALITÁRIO. NOVAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. DATA DO 

PEDIDO DA RECUPERAÇÃO. 1. Ação de recuperação judicial da qual foi 

extraído o recurso especial, interposto em 21/08/2014 e atribuído ao 

gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73 2. O propósito recursal é 

decidir se há violação da coisa julgada na decisão de habilitação de 

crédito que limita a incidência de juros de mora e correção monetária, 

delineados em sentença condenatória por reparação civil, até a data do 

pedido de recuperação judicial. 3. Em habilitação de créditos, aceitar a 

incidência de juros de mora e correção monetária em data posterior ao 

pedido da recuperação judicial implica negativa de vigência ao art. 9º, II, da 

LRF.4. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos. Assim, todos os créditos devem ser atualizados até a data do 

pedido de recuperação judicial, sem que isso represente violação da coisa 

julgada, pois a execução seguirá as condições pactuadas na novação e 

não na obrigação extinta, sempre respeitando-se o tratamento igualitário 

entre os credores. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1662793/SP, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, 

DJe 14/08/2017) (grifos nossos). Trata-se de uma medida que visa dar 

tratamento igualitário entre os credores concursais, bem como prestigiar a 

finalidade da lei, dando viabilidade ao plano de recuperação judicial e, 

consequentemente, assegurando a continuidade das atividades da 

empresa em dificuldades financeiras. Assim, considerando que o 

embargado havia juntado aos autos planilha de cálculo com atualização 

monetária e incidência de juros em período imune, nos termos do art. 9, II 

da Lei 11.101/05, resta incontroverso o excesso de execução, sendo 

procedentes os termos dos embargos opostos. Portanto, tem-se que o 

valor correto da execução perfaz a monta de R$ 9.181,88 (nove mil cento 

e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), tal qual exposto nos 
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embargos à execução. 3. Ante o exposto, opino por JULGAR 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso 

de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Neste 

diapasão, intime-se o exequente/embargado para apresentar nova planilha 

de cálculos, que deverá observar estritamente os parâmetros 

supramencionados, bem como atualizar o débito utilizando juros simples. 

Após, intime-se a executada/embargante para manifestação. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. LIVRADA 

GAETE. Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003643-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA MARIA DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. 2. Em síntese, a autora foi intimada para aditar a 

petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Entretanto, até o momento não cumpriu o decisum 

supramencionado, não dando andamento ao feito, mesmo devidamente 

intimada (cf. certidão de ID n. 29440833). Neste contexto impõe-se a 

extinção da presente ação sem resolução de mérito. 3. Sendo assim, com 

fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, 

ambos do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. 

LIVRADA GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido à instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011303-96.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO RIVELINI DE GODOI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença promovido por PAULO 

ROBERTO RIVELINI DE GODOI em desfavor de Oi S/A., visando o 

recebimento de valores referente à condenação por indenização por 

danos morais. Conforme consta dos autos, a parte executada encontra-se 

em recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do 

Rio de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho 

de 2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano. O crédito perseguido nos 

presentes autos já existia na data do pedido de recuperação judicial 

formulado pela empresa executada, razão pela qual está sujeito à 

recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Na 

hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 2015), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de junho de 2016. Presente a 

responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a obrigação de 

indenizar surge com a ocorrência do fato danoso. Por isso que o art. 927 

do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao dano, 

rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a concessão da 

recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a novação dos 

créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação 

dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 

a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º 

do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as 

ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação do 

plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo que 

a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, 

nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 

Consequentemente, a novação induz à extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o entendimento do 

STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 

DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 
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n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, à medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. Tangará 

da Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. Livrada Gaete. Juíza Leiga 

Matricula 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003237-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA BUENO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. 2. Em síntese, a autora foi intimada para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 dias, para que colacionasse aos autos 

comprovante de endereço em nome da parte autora ou comprovação 

documental de comprovante em nome de terceiros bem como a retificação 

do valor da causa sob pena de indeferimento da petição inicial. Entretanto, 

até o momento não cumpriu o decisum supramencionado, não dando 

andamento ao feito, mesmo devidamente intimada (cf. certidão de ID 

n.29440827). Neste contexto impõe-se a extinção da presente ação sem 

resolução de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no parágrafo único 

do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. LIVRADA GAETE Juíza Leiga 

Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido à instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-25.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIVALDO DE ALMEIDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do art. 292 do 

CPC[5], verifica-se que o valor da causa deve ser o correspondente ao 

valor do ato jurídico ao qual se pede rescisão de ato jurídico. Assim, 

embora a parte tenha dado o valor da causa o valor de R$ 18.808,33 

(dezoito mil oitocentos e oito reais e trinta e três centavos), o valor deve 

ser o valor do ato jurídico (contrato) ao qual se pretende a resolução 

contratual, que, no caso, é de R$ 126.637,95 (cento e vinte seis mil 

seiscentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), entendo que 

tal disposição contraria o art. 291 do CPC, que aduz que “a toda causa 

será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”. Logo, não pode a ação ser processada perante 

esse Juizado Especial Cível, como estabelece o artigo 3º, inciso I da Lei 

9.099/95, in verbis: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo; Assim sendo, este Juizado Especial Cível 

não tem competência para o julgamento do conflito, motivo pelo o qual o 

processo comporta extinção sem resolução de mérito, com fulcro no art. 

51 da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, declara-se a INCOMPETÊNCIA 

deste Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da causa 

em questão, e, com fundamento no artigo 51, §1º, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, determinando seu consequente 

arquivamento. Sem custas, diante do que estabelece o art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. LIVRADA GAETE Matricula nº 40.669 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por 

objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, 

a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida;

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001136-37.2018.8.11.0055
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001136-37.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: RAMARIA ALVES DE SOUSA 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Feito em ordem. 

Não há irregularidades a sanar ou nulidades a declarar. Desnecessária a 

produção de outras provas. Passo à análise do mérito da pretensão. 

Inicialmente, de bom alvitre ressaltar que resta incontroverso a demolição 

parcial do imóvel objeto de ação de reintegração de posse processo nº 

244145 da 4ª Vara Cível desta Comarca. Não há dúvida alguma no sentido 

de que houve descumprimento liminar, o qual determinou expressamente 

que não houvesse demolição de nenhum imóvel. No entendo, verifica-se 

que o pedido da parte autora consiste em supostos danos morais 

sofridos, devido a conduta dos agentes públicos da requerida que 

descumpriu liminar judicial, demolindo parcialmente seu imóvel, que ainda é 

objeto de discussão judicial. Relata a parte autora que tramita na 4ª Vara 

Cível desta Comarca uma ação de reintegração de posse movida pelo 

Município, ora Requerido, em seu desfavor, ocasião em que em decisão 

liminar, naquele processo, ficou estabelecido que a Requerente se 

retirasse do local, bem como que Município, ora Requerido, não realizasse 

a demolição de nenhuma benfeitoria do local. No dia 18/04/2018, o oficial 

de justiça foi até a residência da Requerente e solicitou sua retirada do 

local, contudo a Requerente percebeu que haviam maquinários pesados 

do Município para realizar a demolição e comunicou a prefeitura e a 

Procuradoria do Município para que não demolissem nenhuma benfeitoria 

do local e que deveria ser cumprido a liminar concedida. Ocorre que o 

Município, ora requerido, descumpriu a liminar concedida e realizou a 

demolição parcial do imóvel da Requerente, motivo pela qual requer a 

procedência dos pedidos condenando o Requerido ao pagamento de 

danos morais que alega ter sofrido. Na contestação o requerido alega, em 

síntese, que a Administração Pública é regida por princípios implícitos no 

qual caracteriza-se pelo Poder/dever de agir, Supremacia do Interesse 

Público sobre o privado, da Auto executoriedade e Indisponibilidade dos 

Bens Públicos, situação pela qual tem autonomia para defender os 

interesses públicos em desfavor do interesse privado. Assim alega que, 

deu-se início a demolição parcial dos imóveis a fim apenas de inviabilizar a 

moradia, objetivando impedir o regresso dos invasores às sobreditas 

áreas. Sustenta ainda que não teria descumprido ordem judicial, e que 

teria simplesmente “ADOTADO POSTURA DE DEMOLIÇÃO PARCIAL PARA 

INVIABILIZAR A MORADIA”, bem como alega que é conferido ao Poder 

Público dar melhor destinação a tais bens, requerendo assim a 

improcedência dos pedidos. Adianto que melhor sorte não lhe socorre. 

Pois bem. Da análise deste processo verifica-se que não há dificuldade 

em verificar que ocorreu descumprimento liminar, na qual resultou em 

demolição do imóvel, mesmo HAVENDO DISPOSITIVO EXPRESSO 

INDEFERINDO O PEDIDO DE DEMOLIÇÃO PRETENDIDO pelo requerido 

naqueles autos. Neste caso trata-se de flagrante e confessada a afronta 

a determinação legal onde, embasada no princípio da legalidade, 

determinou que não fosse realizada a demolição do imóvel objeto de 

discussão de reintegração de posse. Não pode a Administração Pública 

deixar de observar determinação legal e decidir qual a melhor finalidade 

para o objeto em discussão judicial, inclusive com determinação judicial em 

contrário. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder 

Judiciário, sejam eles praticados pelo poder Executivo, legislativo até 

mesmo pelo próprio judiciário, quando realizam atividades administrativa. 

Resta saber, no entanto, de que forma se dá esse controle pelo Poder 

Judiciário. Sobre essa questão, Hely Lopes assevera que: É controle a 

posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da 

conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas é sobretudo um 

meio de preservação de direitos individuais, porque visa a impor a 

observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus 

beneficiários. (MEIRELLES, 2010, p. 744). Dessa forma, pode-se dizer que 

todos os atos administrativos são sujeitos à apreciação judicial em razão 

da observância do princípio da legalidade. Por certo, os atos vinculados se 

sujeitam ao controle do Poder Judiciário por serem praticados conforme os 

requisitos previstos na própria lei, bastando a confrontação do ato com a 

própria lei para aferir se este é válido ou não. Sem adentrar na esfera 

administrativa, e se atendo as questões da relação judicial aqui posta, 

verifica-se que o ato praticado pelo requerido causou aflição, angustia, 

dor, sofrimento e sensação de insegurança jurídica a Requerente, uma 

vez que mesmo determinado por aquele juízo que não fosse realizado 

qualquer demolição, o requerido sem qualquer fundamento legal realizou a 

demolição das paredes externas do imóvel, conforme se verifica nas fotos 

anexas nos ids 12996969 - Documento de comprovação (FOTO 1); 

12996640 - Documento de comprovação (foto 2), e; 12996648 - 

Documento de comprovação (foto 3). No pertinente aos danos morais, sua 

reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186 e 927, do Código Civil, e, não pode 

deixar de ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente 

a conduta ilícita da parte reclamada. O dano moral passível de indenização 

é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. No que se refere ao quantum da indenização, 

a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos, notadamente tendo em conta o real constrangimento 

enfrentado pelo reclamante, a fixação do quantum indenizatório em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições do reclamante e 

reclamada, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e 

à orientação pretoriana, segundo a qual a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 

4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001160-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILSE ALICE CALOMEZORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001160-65.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: MARILSE ALICE CALOMEZORE 
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EXECUTADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Feito em ordem. 

Não há irregularidades a sanar ou nulidades a declarar. Desnecessária a 

produção de outras provas. Passo à análise do mérito da pretensão. 

Inicialmente, de bom alvitre ressaltar que resta incontroverso a demolição 

parcial do imóvel objeto de ação de reintegração de posse processo nº 

244145 da 4ª Vara Cível desta Comarca. Não há dúvida alguma no sentido 

de que houve descumprimento liminar, o qual determinou expressamente 

que não houvesse demolição de nenhum imóvel. No entendo, verifica-se 

que o pedido da parte autora consiste em supostos danos morais 

sofridos, devido a conduta dos agentes públicos da requerida que 

descumpriu liminar judicial, demolindo parcialmente seu imóvel, que ainda é 

objeto de discussão judicial. Relata a parte autora que tramita na 4ª Vara 

Cível desta Comarca uma ação de reintegração de posse movida pelo 

Município, ora Requerido, em seu desfavor, ocasião em que em decisão 

liminar, naquele processo, ficou estabelecido que a Requerente se 

retirasse do local, bem como que Município, ora Requerido, não realizasse 

a demolição de nenhuma benfeitoria do local. No dia 18/04/2018, o oficial 

de justiça foi até a residência da Requerente e solicitou sua retirada do 

local, contudo a Requerente percebeu que haviam maquinários pesados 

do Município para realizar a demolição e comunicou a prefeitura e a 

Procuradoria do Município para que não demolissem nenhuma benfeitoria 

do local e que deveria ser cumprido a liminar concedida. Ocorre que o 

Município, ora requerido, descumpriu a liminar concedida e realizou a 

demolição parcial do imóvel da Requerente, motivo pela qual requer a 

procedência dos pedidos condenando o Requerido ao pagamento de 

danos morais que alega ter sofrido. Na contestação o requerido alega, em 

síntese, que a Administração Pública é regida por princípios implícitos no 

qual caracteriza-se pelo Poder/dever de agir, Supremacia do Interesse 

Público sobre o privado, da Auto executoriedade e Indisponibilidade dos 

Bens Públicos, situação pela qual tem autonomia para defender os 

interesses públicos em desfavor do interesse privado. Assim alega que, 

deu-se início a demolição parcial dos imóveis a fim apenas de inviabilizar a 

moradia, objetivando impedir o regresso dos invasores às sobreditas 

áreas. Sustenta ainda que não teria descumprido ordem judicial, e que 

teria simplesmente “ADOTADO POSTURA DE DEMOLIÇÃO PARCIAL PARA 

INVIABILIZAR A MORADIA”, bem como alega que é conferido ao Poder 

Público dar melhor destinação a tais bens, requerendo assim a 

improcedência dos pedidos. Adianto que melhor sorte não lhe socorre. 

Pois bem. Da análise deste processo verifica-se que não há dificuldade 

em verificar que ocorreu descumprimento liminar, na qual resultou em 

demolição do imóvel, mesmo HAVENDO DISPOSITIVO EXPRESSO 

INDEFERINDO O PEDIDO DE DEMOLIÇÃO PRETENDIDO pelo requerido 

naqueles autos. Neste caso trata-se de flagrante e confessada a afronta 

a determinação legal onde, embasada no princípio da legalidade, 

determinou que não fosse realizada a demolição do imóvel objeto de 

discussão de reintegração de posse. Não pode a Administração Pública 

deixar de observar determinação legal e decidir qual a melhor finalidade 

para o objeto em discussão judicial, inclusive com determinação judicial em 

contrário. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder 

Judiciário, sejam eles praticados pelo poder Executivo, legislativo até 

mesmo pelo próprio judiciário, quando realizam atividades administrativa. 

Resta saber, no entanto, de que forma se dá esse controle pelo Poder 

Judiciário. Sobre essa questão, Hely Lopes assevera que: É controle a 

posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da 

conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas é sobretudo um 

meio de preservação de direitos individuais, porque visa a impor a 

observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus 

beneficiários. (MEIRELLES, 2010, p. 744). Dessa forma, pode-se dizer que 

todos os atos administrativos são sujeitos à apreciação judicial em razão 

da observância do princípio da legalidade. Por certo, os atos vinculados se 

sujeitam ao controle do Poder Judiciário por serem praticados conforme os 

requisitos previstos na própria lei, bastando a confrontação do ato com a 

própria lei para aferir se este é válido ou não. Sem adentrar na esfera 

administrativa, e se atendo as questões da relação judicial aqui posta, 

verifica-se que o ato praticado pelo requerido causou aflição, angustia, 

dor, sofrimento e sensação de insegurança jurídica a Requerente, uma 

vez que mesmo determinado por aquele juízo que não fosse realizado 

qualquer demolição, o requerido sem qualquer fundamento legal realizou a 

demolição das paredes externas do imóvel, conforme se verifica nas fotos 

anexas junto a inicial. No pertinente aos danos morais, sua reparação é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 e 927, do Código Civil, e, não pode deixar de ser 

observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a conduta 

ilícita da parte reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. No que se refere ao quantum da indenização, 

a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos, notadamente tendo em conta o real constrangimento 

enfrentado pelo reclamante, a fixação do quantum indenizatório em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições do reclamante e 

reclamada, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e 

à orientação pretoriana, segundo a qual a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 

4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001158-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONEIA REZENDE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001158-95.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: CLAUDIONEIA REZENDE DA 

SILVA EXECUTADO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA VISTOS. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995. Feito em 

ordem. Não há irregularidades a sanar ou nulidades a declarar. 

Desnecessária a produção de outras provas. Passo à análise do mérito da 

pretensão. Inicialmente, de bom alvitre ressaltar que resta incontroverso a 

demolição parcial do imóvel objeto de ação de reintegração de posse 

processo nº 257479 da 4ª Vara Cível desta Comarca. Não há dúvida 
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alguma no sentido de que houve descumprimento liminar, o qual 

determinou expressamente que não houvesse demolição de nenhum 

imóvel. No entendo, verifica-se que o pedido da parte autora consiste em 

supostos danos morais sofridos, devido a conduta dos agentes públicos 

da requerida que descumpriu liminar judicial, demolindo parcialmente seu 

imóvel, que ainda é objeto de discussão judicial. Relata a parte autora que 

tramita na 4ª Vara Cível desta Comarca uma ação de reintegração de 

posse movida pelo Município, ora Requerido, em seu desfavor, ocasião em 

que em decisão liminar, naquele processo, ficou estabelecido que a 

Requerente se retirasse do local, bem como que Município, ora Requerido, 

não realizasse a demolição de nenhuma benfeitoria do local. No dia 

18/04/2018, o oficial de justiça foi até a residência da Requerente e 

solicitou sua retirada do local, contudo a Requerente percebeu que haviam 

maquinários pesados do Município para realizar a demolição e comunicou 

a prefeitura e a Procuradoria do Município para que não demolissem 

nenhuma benfeitoria do local e que deveria ser cumprido a liminar 

concedida. Ocorre que o Município, ora requerido, descumpriu a liminar 

concedida e realizou a demolição parcial do imóvel da Requerente, motivo 

pela qual requer a procedência dos pedidos condenando o Requerido ao 

pagamento de danos morais que alega ter sofrido. Na contestação o 

requerido alega, em síntese, que a Administração Pública é regida por 

princípios implícitos no qual caracteriza-se pelo Poder/dever de agir, 

Supremacia do Interesse Público sobre o privado, da Auto executoriedade 

e Indisponibilidade dos Bens Públicos, situação pela qual tem autonomia 

para defender os interesses públicos em desfavor do interesse privado. 

Assim alega que, deu-se início a demolição parcial dos imóveis a fim 

apenas de inviabilizar a moradia, objetivando impedir o regresso dos 

invasores às sobreditas áreas. Sustenta ainda que não teria descumprido 

ordem judicial, e que teria simplesmente “ADOTADO POSTURA DE 

DEMOLIÇÃO PARCIAL PARA INVIABILIZAR A MORADIA”, bem como alega 

que é conferido ao Poder Público dar melhor destinação a tais bens, 

requerendo assim a improcedência dos pedidos. Adianto que melhor sorte 

não lhe socorre. Pois bem. Da análise deste processo verifica-se que não 

há dificuldade em verificar que ocorreu descumprimento liminar, na qual 

resultou em demolição do imóvel, mesmo HAVENDO DISPOSITIVO 

EXPRESSO INDEFERINDO O PEDIDO DE DEMOLIÇÃO PRETENDIDO pelo 

requerido naqueles autos. Neste caso trata-se de flagrante e confessada 

a afronta a determinação legal onde, embasada no princípio da legalidade, 

determinou que não fosse realizada a demolição do imóvel objeto de 

discussão de reintegração de posse. Não pode a Administração Pública 

deixar de observar determinação legal e decidir qual a melhor finalidade 

para o objeto em discussão judicial, inclusive com determinação judicial em 

contrário. Os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder 

Judiciário, sejam eles praticados pelo poder Executivo, legislativo até 

mesmo pelo próprio judiciário, quando realizam atividades administrativa. 

Resta saber, no entanto, de que forma se dá esse controle pelo Poder 

Judiciário. Sobre essa questão, Hely Lopes assevera que: É controle a 

posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da 

conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas é sobretudo um 

meio de preservação de direitos individuais, porque visa a impor a 

observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus 

beneficiários. (MEIRELLES, 2010, p. 744). Dessa forma, pode-se dizer que 

todos os atos administrativos são sujeitos à apreciação judicial em razão 

da observância do princípio da legalidade. Por certo, os atos vinculados se 

sujeitam ao controle do Poder Judiciário por serem praticados conforme os 

requisitos previstos na própria lei, bastando a confrontação do ato com a 

própria lei para aferir se este é válido ou não. Sem adentrar na esfera 

administrativa, e se atendo as questões da relação judicial aqui posta, 

verifica-se que o ato praticado pelo requerido causou aflição, angustia, 

dor, sofrimento e sensação de insegurança jurídica a Requerente, uma 

vez que mesmo determinado por aquele juízo que não fosse realizado 

qualquer demolição, o requerido sem qualquer fundamento legal realizou a 

demolição das paredes externas do imóvel, conforme se verifica nas fotos 

anexas nos Ids. 13031213 - Documento de comprovação (foto 2), 

13031224 - Documento de comprovação (foto 3), e, 13031225 - 

Documento de comprovação (foto 4). No pertinente aos danos morais, sua 

reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186 e 927, do Código Civil, e, não pode 

deixar de ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente 

a conduta ilícita da parte reclamada. O dano moral passível de indenização 

é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. No que se refere ao quantum da indenização, 

a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento 

justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas 

relações sociais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e 

de seus efeitos. No caso concreto, tomando como parâmetro os critérios 

acima referidos, notadamente tendo em conta o real constrangimento 

enfrentado pelo reclamante, a fixação do quantum indenizatório em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar, nos limites do razoável, 

o prejuízo moral que o fato acarretou. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições do reclamante e 

reclamada, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e 

à orientação pretoriana, segundo a qual a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado. Pelo exposto, com 

arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação, extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 

4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002096-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002096-90.2018.8.11.0055 Reclamante: DANIEL FERNANDES TEIXEIRA 

Reclamada: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A Reclamada: VIA 

VAREJO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 
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supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB).Inexistindo preliminares para decidir, passo à 

análise do mérito. REJEITO a prejudicial de decadência, pelo que o vício se 

deu no período em que o aparelho estava abarcado pela garantia 

estendida contratada. REJEITO a preliminar de ausência de interesse de 

agir, a qual se confunde com o mérito, sendo julgada em momento 

oportuno. REJEITO a preliminar de incompetência dos juizados por 

necessidade de perícia suscitada pela Reclamada, eis que os documentos 

acostados ao processo são suficientes para o deslinde da ação. REJEITO 

a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Segunda Reclamada, 

tendo em vista a solidariedade existente entre os fornecedores de bens e 

serviços, conforme dispõe o art. 18 do CDC. Indefiro ainda preliminar 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade ocorre 

quando da interposição de recurso inominado. Somente com a prática 

deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do 

pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Superadas as preliminares, 

passo a analise do mérito. O Reclamante alega na petição inicial que 

adquiriu um smarthphone modelo Vibe C2 4g, com 16gb de memória ram, 

desbloqueado, Lenovo, na loja da Segunda Reclamada pelo valor de R$ 

599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) em 07/12/2016, contratando 

ainda a garantia estendida de 01 (um) ano no importe de R$ 125,00 (cento 

e vinte e cinco reais), o qual veio a apresentar defeito no início do ano de 

2018. Argumenta que encaminhou o aparelho à assistência técnica, 

havendo conserto parcial somente quanto ao áudio, sendo afirmado que 

não haveria conserto da tela por apresentar defeito que está excluído da 

garantia, tratando-se de aparelho empenado. A Reclamada, em defesa, 

alega que a assistência técnica constatou que o problema no celular se 

deu por mau uso do equipamento, conforme laudo anexado pelo próprio 

Reclamante e, assim, não há que se falar em dever de indenizar. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que 

embora o aparelho celular tenha apresentado defeito dentro do prazo de 

garantia, o laudo emitido pela assistência técnica deixa claro que o defeito 

não é decorrente de fabricação mas, sim, em razão do aparelho estar 

empenado, ou seja, decorrente de mau uso. Além disso, o Reclamante não 

apresenta qualquer outro documento que desconstitua o laudo 

apresentado pela Reclamada. Desta feita, não há que se falar em vício de 

fabricação, mas sim em defeito decorrente do mau uso, não incidindo em 

responsabilidade o fornecedor pelos danos ocorridos, de acordo com o 

art. 12, §3º, III do CDC: “Art. 12”. O fabricante, o produtor, o construtor, 

nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, 

construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. § 3º O 

fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será 

responsabilizado quando provar: III - a culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro.” Corroborando: “RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR E INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 3º, INCISO III, DO CDC. MAU USO DO 

EQUIPAMENTO EVIDENCIADO POR LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA 

ASSISTÊNCIA AUTORIZADA (fl.71). CASO EM QUE RESTOU EXCLUÍDA A 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 

RESCURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 71005702121 (nº CNJ 

0041314-08.2015.8.21.9000) – Segunda Turma Recursal Cível – Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 21/10/2015).” Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento do processo após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR AZARIAS DE AZEVEDO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILTON REZENDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001730-51.2018.811.0055 Reclamante: VITOR AZARIAS DE AZEVEDO 

DA SILVA CAMPOS Reclamado: EDILTON REZENDA DA SILVA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de ação de 

cobrança de indenização por danos materiais e morais, no qual o 

Reclamante alega que firmou acordo com o Reclamado de troca de duas 

folhas de cheque a juros de 8%, no entanto, somente foi repassado o 

valor referente a uma das cártulas, mesmo ambos tendo sido 

descontados, pugnando pela restituição do valor em dobro do cheque não 

repassado e indenização por danos morais. Analisando as cártulas 

apresentadas, verifica-se que deve ser extinta a demanda em relação a 

dito título, por ausência ou irregularidade do endosso, pelo que os títulos 

estão nominais a “Thiago Luis Campos” e “João Fco. P. Neto”, não 
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havendo carimbo ou assinatura do credor originário no verso. Assim, 

impõe-se a extinção do feito, por ausência de endosso REGULAR. 

Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. CHEQUE 

PRESCRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA EM RELAÇÃO AOS 

TÍTULOS DE NÚMEROS 2377, 2226 e 2058. CHEQUE NOMINAL A 

TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. EXTINÇÃO DA DEMANDA EM 

RELAÇÃO AOS TÍTULOS NÃO ENDOSSADOS REGULARMENTE. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO CHEQUE N° 2351. 

TÍTULO QUE CIRCULOU. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA 

CAUSA DEBENDI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007933369, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro 

Martins Facchini, Julgado em 18/09/2018). RECURSO INOMINADO. 

IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUE. 

TÍTULO EMITIDO DE FORMA NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. I. O cheque é título de crédito com 

efeito pro solvendo, extinguindo-se a obrigação nele existente somente 

após a sua liquidação. II. Para que o credor de um título de crédito exerça 

os direitos por ele representados é indispensável que se encontre na 

posse do documento, somente podendo ajuizar a execução estando 

acompanhado da própria cártula, como garantia de que o exeqüente é o 

credor - princípio da cartularidade. III. A emissão de cheque nominal limita a 

execução da cédula ao titular do crédito nela determinado. A sua 

transmissão dá-se mediante endosso. Inteligência do art. 17, caput , da Lei 

nº 7.357/85. Inexistindo endosso na cártula, firmado pelo real detentor do 

crédito, não há pretender a quantia nele representada por pessoa que não 

integrou a cadeia creditícia. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007517410, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018). Diante do exposto, 

OPINO pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa, e, consequentemente 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes 

do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-85.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. MARQUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001622-85.2019.8.11.0055 REQUERENTE: ELIETE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: E. B. MARQUES & CIA LTDA - ME Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. Passo a análise de MÉRITO. Fundamento e decido. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais proposta em face de ELIETE GOMES DA SILVA em face 

de E. B. MARQUES & CIA LTDA - ME, aduz a autora que ao tentar realizar 

uma compra a prazo em um estabelecimento comercial foi surpreendido 

com a notícia de que em seu nome constava uma restrição. Alega que ao 

verificar do que se tratava a restrição, constatou que este apontamento 

realizada pela reclamada refere-se à uma antiga parcela quitada na data 

de 24/03/2019, na qual ainda não havia sido baixada. Menciona que o 

pagamento foi devidamente quitado no dia 24/03/2019, (comprovante 

anexo). No entanto, passados mais de quatro meses a empresa 

permaneceu com o nome do autor inserido no SPC causando lesões pela 

manutenção indevida. Requer a declaração de inexistência da dívida e 

danos morais pelos fatos narrados na exordial. Por outro turno a 

reclamada alega, em síntese, que a requerente ficou inadimplente por 

muito tempo o que ocasionou na inclusão de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes. Sustenta que o pagamento só foi realizado no dia 

24/03/2019, no entanto informa que a negativação no nome da requerente 

só foi excluída após decisão liminar, bem como que não fora demonstrado 

que a requerente ostentava um bom histórico junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, motivo pelo qual requer seja julgado improcedente os 

pedidos da inicial. Considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Pois bem. A autora comprovou que realizou o 

pagamento do valor correspondente a negativação na data de 24/03/2019, 

o extrato do SPC foi expedido dia 16/07/2019 e a própria reclamada 

manifesta em 09/10/2019 que tomou providência somente no dia 

23/09/2019, após determinação judicial. A empresa manteve o nome da 

autora no SPC por mais de 6 (seis) meses, e só foi retirado dos cadastros 

de inadimplentes após decisão liminar, dessa feita, emerge, sem respaldo 

a manutenção da inserção do nome da requerente no serviço de proteção 

ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA ADIMPLIDA. DEMORA NA BAIXA DO 

REGISTRO, ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO DIAS. LEGITIMiDADE DO 

BANCO QUE CEDEU O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO 

DA CESSÃO. RÉU QUE NÃO DEMONSTRA REGULARIDADE DA DÍVIDA. 

TELAS SISTÊMICAS JUNTADAS EM SEDE RECURSAL. PROVA 

UNILATERAL E NÃO CONHECIDA, PORQUE EXTEMPORÂNEA. DANO 

MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA QUE NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007461973, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 20/02/2018). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71007461973 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de 

Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2018) Assim, tenho que a 

reclamada manteve indevidamente os dados pessoais da proponente junto 

ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado 

ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de 

indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. 

Devemos levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem 

caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente 

pelos danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os 

critérios para a estipulação do quantum indenizatório devem tomar por 

base, de forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do 

fato, o grau da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas 
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atingidas, as condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. 

A reclamante tem somente a anotação em discussão no cadastro de 

inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) . RECONHEÇO a inexigibilidade 

do débito R$ 130,23 (cento e trinta reais e vinte e três centavos), inserido 

em 02/09/2018, tendo em vista o pagamento realizado. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente ao débito de R$ 130,23 (cento e trinta reais 

e vinte e três centavos). CONFIRMO a tutela deferida. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001676-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001676-51.2019.8.11.0055 REQUERENTE: FRANCIELLY ETIENE PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Deixo de relatar os fatos, nos 

termos do artigo 38, da Lei n. 9.099/1995. No caso sub judice, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já 

que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. 

Fundamento e Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria 

exclusivamente de direito, razão que dispensa a produção de provas em 

audiência e, enseja o julgamento antecipado da demanda, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O autor requer a inversão do ônus. 

O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os 

requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: 

consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do 

suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

para possibilitar a igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a 

prova ao autor, já que nega a existência de débitos com o requerido. 

Portanto, resta evidente que o caso se trata de produção de prova 

negativa, sendo necessária a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

- LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Passo a apreciar o 

mérito da demanda. A parte Autora, em síntese, sustenta que a 

negativação inserida em seu nome pela Reclamada nos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida, desconhecendo a origem do débito no 

valor de R$ 276,58 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos). A parte Reclamada, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera 

jurídica da parte autora, pois as telas por ela colacionadas demonstram 

que o débito negativado provém da linha telefônica n. (065) 9.9624-0245, 

habilitada em 31/07/2017, de titularidade da Reclamante. A Reclamada 

trouxe aos autos telas sistêmicas que informam diversos pagamentos 

realizados para aquela conta (09/2017 a 07/2018). Ora, se houve 

pagamento, é porque houve contrato. Há, também, o registro de 

inadimplência da Reclamante para o período de maio, junho e agosto de 

2018, cuja soma das faturas corresponde ao valor negativado. Todos 

esses elementos demonstram a relação contratual entre as partes, bem 

como os débitos da parte Reclamante. Não se pode negar, que nos 

tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são 

pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso 

é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a 

majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela 

do computador, sem a assinatura do Reclamante, o fato é que, no caso em 

concreto, demonstrou-se que a parte Reclamante chegou a pagar faturas. 

Se pagou, é porque mantinha e manteve a relação contratual com a 

Reclamada. Nesse sentido: RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE 

CONSUMO - AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO 

VALOR DE R$ 346,42 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois 

centavos) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – HISTÓRICO DE 

PAGAMENTOS – DÉBITO DEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Em análise dos autos, nota-se que a parte 

Autora nega a relação jurídica com a Ré, logo, desconhece o débito que 

ensejou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 

346,42 (trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos). 

Contudo, em análise dos autos, a Reclamada apresenta um farto histórico 
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de utilização e pagamento de faturas de cartão de crédito, em nome do 

autor, situação que afasta a alegada fraude, bem como o endereço 

constante nas faturas é exatamente o mesmo que o informado na inicial. 

Assim, resta configurada a existência da relação jurídica entre as partes, 

razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe, afastando 

o dano moral fixado pelo juízo de piso e julgando improcedentes os 

pedidos constantes na exordial. Ainda mais, verifica-se que a parte autora 

alega na inicial que não possui nenhum débito com a recorrida, mas não 

juntou nenhum comprovante de pagamento. Contudo, na impugnação a 

parte autora alega a ausência de demonstração de contratação, ou seja, a 

parte autora altera a versão dos fatos. Litigância de má-fé mantida e que 

não pode ser afastada, apenas porque a parte é beneficiária da 

gratuidade de justiça, já que se trata de aplicação de penalidade à parte 

que alterou a verdade em Juízo. Manutenção da sentença de 

improcedência pelos seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e 

improvido. (PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 23/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Diante da prova produzida pela 

parte Reclamada, dando conta da existência do serviço contratado, diante 

da ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na 

petição inicial, é de se concluir pela sua procedência no pedido 

contraposto no valor de R$ 276,58 (duzentos e setenta e seis reais e 

cinquenta e oito centavos). Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC , JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o pedido 

contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento 

do valor de R$ 276,58 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção 

monetária ( INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com 

julgamento de mérito. Sem condenação nas custas e honorários, nos 

termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, nada sendo requerido, arquive-se. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS 

C A E T A N O  J u í z a  L e i g a  M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002514-28.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE CUNHA DELCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE CASSIO MELLO OAB - MT14312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002514-28.2018.8.11.0055 Reclamante: DAYANE CUNHA DELCARO 

Reclamada: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Rejeito a preliminar de ausência de 

ilegitimidade passiva suscitada pela Reclamada, com base no disposto do 

artigo 18, CDC, em virtude da solidariedade dos integrantes da cadeia de 

fornecedores. Passo à análise do mérito. Alega a Reclamante na petição 

inicial que adquiriu na data de 11/04/2018 um quadriciclo da marca Bull 

Motors na loja da Reclamada, pelo valor de R$ 2.413,00 (dois mil, 

quatrocentos e treze reais), o qual, após utilizado por 3 (três) vezes, veio 

a apresentar problema, tendo buscado a fabricante, a qual autorizou o 

conserto por um mecânico da cidade, pelo que não possui assistência 

técnica em Mato Grosso. Afirma ainda que após o conserto o produto 

novamente apresentou defeito, sendo constatado pelo mecânico que se 

tratava de defeito de fábrica, tendo buscado a Reclamada para troca do 

produto ou restituição do valor, o que fora negado sob o fundamento de 

perda da garantia por ter levado o produto para conserto fora da 

autorizada. A Reclamada, em defesa, afirma que não possui 

responsabilidade sobre os eventos, sendo de responsabilidade da 

fabricante. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se restar incontroverso que a Reclamante adquiriu o produto da 

Reclamada, e que a mesma, insistentemente, buscou solucionar o 

problema alegado administrativamente, o que não ocorreu. Logo, 

verifica-se que houve falha na prestação do serviço pela Reclamada na 

medida em que não houve substituição do produto defeituoso adquirido 

pela Reclamante ou restituição de valor, diante do vício ocorrido dentro do 

prazo de garantia, situação esta que demonstra o descaso e desrespeito 

no atendimento aos seus consumidores, não demonstrada qualquer causa 

de excludente de ilicitude, fato que ultrapassa o limite do mero 

aborrecimento, devendo reparar os danos a ele causados. Corroborando: 

“CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DEFEITUOSO. VÍCIOS MANIFESTADOS EM 

ITEM ESSENCIAL DO PRODUTO (PLACA MÃE) JÁ NO SEGUNDO ANO DE 

USO, DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL. PARCIAL 

PROCEDÊNCIA NA ORIGEM, SENDO AUTORIZADA A RESTITUIÇÃO DO 

VALOR E DENEGADA A COMPENSAÇÃO PELO ABALO ANÍMICO. 

INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. REINCIDÊNCIA DO PROBLEMA EM 

PEÇA FUNDAMENTAL, SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTENDA EM 

ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 4 (QUATRO) 

INTERVENÇÕES TÉCNICAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, PRIVANDO A 

ADQUIRENTE DA UTILIZAÇÃO DO BEM. TRANSTORNOS E DISSABORES 

QUE EXTRAPOLAM O RAZOÁVEL. CONFIANÇA E EXPECTATIVA 

DEPOSITADAS NO APARELHO DIANTE DA RESPEITABILIDADE GOZADA 

PELA FABRICANTE NESTE RAMO. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA 

EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO 

REFORMADA NO PONTO. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O 

PREJUÍZO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. EXEGESE DO 

ART. 405 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

(TJ-SC - AC: 20140790164 SC 2014.079016-4 (Acórdão), Relator: Ronei 

Danielli, Data de Julgamento: 24/11/2014, Sexta Câmara de Direito Civil 

Julgado)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para: CONDENAR a Reclamada a 

restituir o valor desembolsado pelo produto, no montante de R$ 2.513,00 

(dois mil, quatrocentos e treze reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

da constatação do defeito (14/05/2018). CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 
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sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002640-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FRANCINE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT22510/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002640-78.2018.8.11.0055 Reclamante: LETICIA FRANCINE COSTA 

Reclamada: TNL PCS S/A Reclamada: MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA ME S 

E N T E N Ç A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar referente a 

suspensão do feito, eis que não se enquadra na matéria afeta aos 

Recursos Especiais 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. Acolho o pedido da 

Reclamada de retificação do polo passivo requerido pela Segunda 

Reclamada, passando a constar RS COMÉRCIO EQUIPAMENTO PARA 

TELEFONIA, devendo a secretaria realizar as anotações de estilo. Rejeito 

a preliminar de ausência de ilegitimidade passiva suscitada pela 

Reclamada, com base no disposto do artigo 18, CDC, em virtude da 

solidariedade dos integrantes da cadeia de fornecedores. Passo à análise 

do mérito. A Reclamante alega na petição inicial que contratou com a 

Reclamada combo de internet e telefone, no valor mensal de R$ 199,00 

(cento e noventa e nove reais), porém, as faturas não condiziam com o 

plano contratado, sendo cobrada acima do valor em todos os meses. 

Afirma que no mês de maio/2018 buscou a Reclamada informando que não 

estava recebendo os serviços contratados, lhe sendo ofertado um 

segundo plano, o qual incluiu TV, pelo valor de R$ 269,90 (duzentos e 

sessenta e nove reais e noventa centavos), concedido desconto, 

passando para R$ 245,60 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta 

centavos), cujo valor não foi cobrado conforme acordado, diante dos 

fatos narrados pleiteia restituição em dobro dos valores cobrados a maior. 

Argumenta ainda que em setembro/2018 recebeu uma notificação do 

Serasa informando sobre inserção do nome em decorrência de um débito 

de R$ 462,15 (quatrocentos e sessenta e dois reais e quinze centavos), 

referente ao plano controle cancelado no início do ano, pugnando pela 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. Em 

contestação, a Primeira Reclamada alega que não cometeu nenhum ilícito, 

arguindo que a Reclamante utilizou os serviços mencionados, bem como 

que não houve cobrança indevida, pois os valores registrados nas faturas 

da autora decorrem de serviços devidamente prestados, razão pela qual 

não há que se falar em dever de indenizar. A Segunda Reclamada, em 

defesa, afirma que não possui gerência sobre o plano, sendo de 

responsabilidade da Primeira Reclamada. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a Reclamante pleiteia 

indenização por danos morais e restituição de valores em dobro sob o 

argumento de que contratou o plano, porém a Reclamada vem efetuando 

cobrança acima dos valores contratados, sendo indevidas as cobranças, 

situação esta que ocasionou reclamações junto a empresa. A Reclamada, 

em sua defesa, se limitou a alegar que as cobranças foram efetuadas de 

acordo com o contratado, não havendo que se falar em ilicitude da 

cobrança, inexistindo ato ilícito, sendo, portanto impertinente a devolução 

dos valores cobrados pela Reclamante. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Isto porque incumbe à Reclamada provar 

a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Desta feita, 

não tendo a Reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor do consumidor, cabível a reparação 

dos danos causados à autora. Ressalto, por fim, que a situação 

vivenciada pela Reclamante decorre do descaso, desconforto, aflição e 

transtornos a que fora submetido pela Reclamada, e, sem sombra de 

dúvida, é passível de indenização. Corroborando: “TELEFONIA. SERVIÇOS 

NÃO CONTRATADOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE 

INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS FUNÇÕES PUNITIVA E DISSUASÓRIA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003711777, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 09/05/2012)”. Quanto à cobrança no 

valor de R$ 462,15 (quatrocentos e sessenta e dois reais e quinze 

centavos), convém salientar que não restou demonstrada a ilegalidade, 

pelo que a Reclamante informa que referia-se à cobrança do plano 

anterior que não havia sido cancelado quando do novo plano, no entanto, 

verifica-se que as faturas se referem a maio e abril/018 e o cancelamento 

do plano, conforme narrado, ocorreu em maio/2018, mais precisamente em 

19/05/2018, conforme contrato anexo pela Reclamante, inexistindo 

ilegalidade. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a Reclamada 

a restituir à Reclamante o montante de R$ 628,16 (seiscentos e vinte e oito 

reais e dezesseis centavos), já calculados em dobro, com incidência de 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE da data do 

pagamento de cada fatura. CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir desta decisão. IMPROCEDENTE o 

pleito de desconstituição do débito e exclusão do nome de órgãos de 

proteção ao crédito. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 
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40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002843-06.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATO CORREIA TIGRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCELINO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002843-06.2019.8.11.0055. REQUERENTE: HONORATO CORREIA TIGRE 

REQUERIDO: ARCELINO DE LIMA PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo em audiência de conciliação (cf. ID 26794367 - 

Termo de audiência (termo Honorato x Arcelino)). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado acordo, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002037-68.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMATHEUS VIANA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002037-68.2019.8.11.0055. REQUERENTE: BIJOIA COMERCIO DE JOIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: DIMATHEUS VIANA DOS SANTOS PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em audiência de 

conciliação (cf. ID 29306920 - Termo de audiência). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado acordo, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002032-46.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002032-46.2019.8.11.0055 REQUERENTE: BIJOIA COMERCIO DE JOIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: ALICE FERREIRA DOS SANTOS PROJETO DE 

SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo em audiência de 

conciliação (cf. ID 29181742 - Termo de audiência). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado acordo, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RIBEIRO SOCORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETELVINA ALINE VETTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO OAB - MT0021159A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002101-15.2018.8.11.0055 Reclamante: GEOVANE RIBEIRO SOCORE 

Reclamada: ETELVINA ALINE VETTORE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo ao exame do mérito. O Reclamante alega na petição inicial que é 
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credor da Reclamada do valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), 

decorrente do cheque nº 00039, emitido pela Cooperativa Sicredi, oriundo 

de venda de veículo, razão que a levou a ajuizar a presente ação de 

cobrança. A Reclamada, em defesa, afirma que emprestou o cheque a 

seu ex marido, e que este informou que poderia sustar o cheque por ter 

efetivado acordo com o Reclamante, tendo quitado parcialmente o valor de 

R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) não abatido quando da presente 

cobrança. Formula ainda pedido contraposto, pugnando por indenização 

por danos morais por ter sido o cheque depositado antes da data em que 

foi pré-datado. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

tenho que restou incontroversa a existência da dívida. Em relação ao 

pagamento parcial não há qualquer prova na presente demanda, somado à 

negativa do Reclamante, motivo pelo qual não merece acolhimento o pleito 

de abatimento. Sendo assim, tenho que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), de comprovar 

que houve o pagamento do cheque mencionado. A situação quanto à 

denúncia de agressões em nada tem em relação à presente demanda, 

devendo haver reclamação em ação própria. No mais, não merece 

acolhimento o pedido contraposto, pelo que, ainda que as alegações 

restassem demonstradas, é incontroverso que o cheque foi sustado antes 

da data de apresentação, não surtindo a apresentação anterior qualquer 

efeito. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDENCIA DA AÇÃO e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 4.100,00 

(quatro mil e cem reais), valor este que deverá ser corrigido pelo 

INPC/IBGE a contar do respectivo vencimento do título e acrescido de juros 

de mora a partir da data do ajuizamento da ação. IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAIVA E SICILIANO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

100006-75.2019.8.11.0055 Reclamante: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO Reclamada: SARAIVA E SICILIANO S/A SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Inexistindo preliminares, passo a 

analise do mérito. O Reclamante alega em sua petição inicial que adquiriu 

um jogo para PS4 com especificação de áudio em inglês e legenda em 

português, no entanto, quando da utilização verificou que tanto áudio 

quanto legenda estavam em inglês. A Reclamada, em defesa, alega que 

recebeu e-mail de contato do Reclamante na data de 23/10/2018, 

respondendo aos 27/10/2018 com procedimento para restituição do 

produto, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar. Analisado o processo 

e os documentos a ele acostados, verifico que embora o Reclamante 

tenha buscado a Reclamada e afirmado que não tenha tido resposta 

administrativa, o certo é que este, em momento algum na presente 

demanda requereu a restituição dos valores e a devolução do produto, 

demonstrando estar satisfeito com o produto recebido. O caso em apreço 

trata-se de situação típica de descumprimento contratual, onde não se vê 

afronta a qualquer dos atributos à personalidade da parte autora, 

inexistindo, por conseguinte, circunstância a ensejar a reparação pelo 

simples descaso com o consumidor, salvo em hipótese excepcional, o que 

não restou demonstrado. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS. MEGA HAIR. PRODUTO 

QUE NÃO ATENDEU ÀS EXPECTATIVAS DA AUTORA. RECURSO 

ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS 

CARACTERIZADORES DO DANO MORAL. AUSENTE SITUAÇÃO 

EXCEPCIONAL. DANO MORAL INOCORRENTE. - Cuida-se de ação por 

meio da qual postulou a parte autora a resolução do contrato, a restituição 

do valor pago e indenização por dano moral. - A sentença julgou 

parcialmente procedentes os pedidos, dela recorrendo a consumidora. - 

Pois bem. Em se tratando de demanda envolvendo reparação de danos em 

face de defeito na prestação de serviço e vício na qualidade do produto, o 

caso é regido pelos arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. - 

Inicialmente, importante destacar que não se trata, aqui, de dano moral in 

re ipsa, logo, deve ser comprovado. - E, no ponto, embora se reconheça 

possa a autora ter enfrentado aborrecimento diante dos fatos narrados na 

inicial, certo é que a situação não ultrapassa os meros incômodos, 

inerentes à vida em sociedade e, dessa forma, não passíveis de 

indenização por dano à esfera pessoal. - Ressalte-se que a autora não 

demonstrou ter sofrido alguma lesão a direito de personalidade ou à 

dignidade humana, ou mesmo situação que tenha causado extrema 

angústia, sofrimento e abalo moral, a ponto de causar desequilíbrio 

emocional por fato imputável à parte ré, razão pela qual não prospera o 

pleito de reparação por danos morais. - Sentença mantida, por seus 

próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71008696056, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020). Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento do processo após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 

55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 
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pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RIBEIRO REICHERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DOS S. CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002730-86.2018.8.11.0055. REQUERENTE: DENISE RIBEIRO REICHERT 

REQUERIDO: TIAGO DOS S. CABRAL Vistos etc. 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

REVELIA. Nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, deixando 

de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar contestação no 

prazo legal, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque há documentos que demonstram 

a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No entanto, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia do réu, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. No caso, a 

pretensão se mostra amparada documentalmente, consoante se infere na 

inicial, demonstrada em especial por meio documentos que, pela revelia 

decretada se tornaram incontroversos. Alega a requerente que é 

professora em uma Escola Estadual, e que teria sido eleita para ser 

responsável pelos eventos com o propósito de angariar valores para o 

pagamento da formatura dos alunos das turmas do 3º ano da referida 

escola. (cópias das atas de reunião anexo). Neste sentido, as turmas do 

3º ano resolveram vender pizzas para arrecadarem os respectivos 

valores para a festa de formatura, situação na qual a requerente entrou 

em contato com a reclamada para a confecção de duas mil pizzas, sendo 

mil pizzas mistas e mil pizzas com recheio de calabresa, a serem 

entregues no dia 14/07/2018. Restou estabelecido que o requerido deveria 

entregar no dia 14/07/2018 a quantidade de duas mil pizzas, pelo valor de 

R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). O pagamento foi realizado de forma 

antecipada da seguinte forma: 15/06/2018 Transferência bancária R$ 

3.000,00 18/06/2018 depósito bancário R$ 2.000,00 11/07/2018 

pagamento em mãos R$ 9.500,00 12/07/2018 pagamento em mãos R$ 

4.500,00 TOTAL R$ 19.000,00 No entanto, alega a requerente que no dia 

10/07/2018, o requerido informou que teria quebrado uma peça de seu 

forno e que iria até a cidade de Cuiabá/MT para repor a peça, contudo no 

dia 11/07/2018 informou a requerente que não conseguiu repor a peça do 

forno. No dia 12/07/2018 o requerido se comprometeu a entregar a 

quantidade mínima de 1.500 (um mil e quinhentas), mesmo a requerente 

tendo pago o valor de duas mil pizzas e as turmas já terem vendido a 

quantidade de 1.900 (um mil e novecentas) pizzas. Ocorre que no dia da 

entrega das pizzas (14/07/2018) o requerido levou apenas 926 

(novecentos e vinte e seis) pizzas, sendo 870 (oitocentos e setenta) 

unidades de recheio misto e 56 (cinquenta e seis) unidades de recheio de 

calabresa, todas com péssima qualidade e inadequadas para consumo, 

tendo em vista que estavam com cheiro e gosto de azedo e de estragado. 

Por fim, a requerente alega que sofreu constrangimento, humilhações e 

aflição tendo em vista as inúmeras reclamações e solicitações de 

devolução do dinheiro pago pelos “clientes”, motivo pelo qual requer a 

procedência da ação para que o requerido seja condenado a indenização 

pelos danos morais, bem como pela restituição da quantia de R$ 19.000,00 

(dezenove mil reais) paga pelas pizzas, os quais não foi entregue em sua 

totalidade e a quantidade entregue estava imprópria para consumo. Pois 

bem. Dá analise dos autos é possível verificar que de todo o conjunto 

probatório, os fatos ocorreram como narrados na inicial, bem como que 

consta o recibo assinado pelo requerido constando o valor de R$ 

19.000,00 (dezenove mil reais) pagos pela requerente, documentos estes 

que aliados a ausência de contestação do requerido levam a procedência 

dos pedidos da inicial. Por tais motivos, entendo pela procedência do 

pedido, para condenar a reclamada a restituição do valor de R$ 19.000,00 

(dezenove mil reais), acrescido de juros e correção monetária. Quanto ao 

pedido de danos morais, tenho que deve ser concedido à parte 

reclamante, vez que, ela suportou danos passíveis de reparação em 

decorrência de um ato ilícito praticado pela reclamada com a existência de 

um nexo causal entre a conduta da reclamada e o dano suportado. Assim, 

reputa-se existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO 

DA REVELIA da parte reclamada e pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

contida na peça inicial e, por consequência, pela CONDENAÇÃO da parte 

reclamada a pagar à parte autora a importância R$ 19.000,00 (dezenove 

mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora (simples) ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do 

vencimento da obrigação inadimplida, e CONDENAR a título de danos 

morais a parte ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e 

assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 
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da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA 

JESUS CAETANO Juíza Leiga Matr ícula nº.  42191 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002133-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HALECY SILVA OLIVEIRA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002133-20.2018.8.11.0055. EXEQUENTE: STUDIO S FORMATURAS EIRELI 

EXECUTADO: HALECY SILVA OLIVEIRA MIRANDA Vistos Etc. 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO realizada no bojo de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL promovida por HALECY SILVA OLIVEIRA MIRANDA em 

face de STUDIO S FORMATURAS EIRELI. Nos presentes autos o ilustre 

magistrado determinou a penhora de valores através do Sistema 

Bacenjud, em respeito ao rol previsto no art. 835 do Código de Processo 

Civil. Tal medida restou frutífera, tendo sido bloqueado o valor de R$ 

2.186,62 (dois mil cento e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos). 

Diante deste ato processual o executado promoveu impugnação alegando 

que tais valores seriam impenhoráveis. Neste contexto, afirma que o 

montante bloqueado se encontra depositado em conta poupança da 

Sicredi Sudoeste MT e é inferior a 40 salários mínimos, portanto haveria 

incidência do art. 833, inciso X do Código de Processo Civil. O exequente 

foi intimado para apresentar manifestação, momento em que alegou o 

desvirtuamento da conta poupança, tendo em vista a realização de 

saques e transferências bancárias verificado no extrato bancário. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, entendo que 

procedem as alegações da impugnante. De acordo com extrato anexo aos 

autos em epígrafe, não há dúvidas de que a referida penhora recaiu sobre 

monta inferior a quarenta salários mínimos, bem como estes numerários se 

encontravam depositados na conta poupança do executado. Portanto, é 

necessário o cancelamento da penhora ocorrida nos autos. Nesse sentido 

colhe-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PENHORA. DINHEIRO. CONTA POUPANÇA IMPENHORABILIDADE. ATÉ 40 

SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. DEFENSORIA PÚBLICA. 

CURADORIA ESPECIAL. NATUREZA DA CONTA. OFÍCIO A INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. NECESSÁRIO. DIREITO A PLENITUDE DE DEFESA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 

833, X do Código de Processo Civil ?são impenhoráveis a quantia 

depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) 

salários-mínimos?. 2. No caso em análise, houve o bloqueio da quantia de 

173,94 (cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), valor 

esse que estaria abarcado pela impenhorabilidade para conta bancária do 

tipo poupança 3. Levando em consideração a atuação da Defensoria 

Pública na representação da parte no exercício da curadoria especial bem 

como sua impossibilidade de atuar diretamente na obtenção de 

informações detalhadas quanto ao tipo de conta bancária a que 

corresponde o bloqueio entendo por necessária a medida judicial em prol 

do exercício da plenitude de defesa da executada. 4. Recurso conhecido 

e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07219286720188070000 DF 

0721928-67.2018.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data 

de Julgamento: 24/04/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 30/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, uma 

vez comprovado que a penhora recaiu em valor inferior a quarenta 

salários mínimos, e, portanto, impenhoráveis, é necessário analisar a 

alegação da afastabilidade da impenhorabilidade ante ao desvirtuamento 

de conta alegado pelo impugnado. Sendo assim, vejamos como a 

jurisprudência trata o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 

SALDO DE SALÁRIO REMANESCENTE EM CONTA POUPANÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE 

CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. 1. O saldo 

remanescente de salário em conta corrente também é impenhorável, 

porque saldo de salário não perde a natureza de salário, mantendo o 

caráter de impenhorabilidade. 2. Ainda que haja movimentação na conta 

poupança, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de 

poupança até o limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, CPC). 3. 

Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 

07150531820178070000 DF 0715053-18.2017.8.07.0000, Relator: SÉRGIO 

ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2019, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

(Grifei) Dessa feita, ainda que exista breves movimentações na conta 

poupança, é impenhorável a quantia depositada em caderneta até o limite 

de quarenta salários mínimos, devendo ser necessário o levantamento da 

constrição realizada. 3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

embargos à Execução, na forma do art. 917, II c/c art. 920, III do Código de 

Processo Civil, e, por esta razão, determino o levantamento da constrição 

alhures realizada no Id. 22866253 - Documento de Identificação (BacenJud 

133 20.2018 extrato). Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010133-26.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RABER & FRAGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA PEREIRA OAB - MT9025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARIN LISBOA BAUMEISTER (EXECUTADO)

MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA. (EXECUTADO)

RODRIGO FERREIRA LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL OLIVEIRA MATOS OAB - SP315236 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8010133-26.2014.8.11.0055. EXEQUENTE: RABER & FRAGA LTDA - ME 

EXECUTADO: MAGIC LASER DISTRIBUIDORA LTDA., RODRIGO FERREIRA 

LOPES, KARIN LISBOA BAUMEISTER Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Vistos, etc. 

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentados por MAGIC 

LASER DISTRIBUIDORA LTDA., RODRIGO FERREIRA LOPES, KARIN 

LISBOA BAUMEISTER em desfavor de RABER & FRAGA LTDA - ME, 

requerendo, em síntese, a declaração a extinção do feito ante a nulidade 

da execução, iliquidez do título, bem como que alega nulidade da execução 

por inexigibilidade parcial da obrigação, contudo de forma genérica. 

Fundamento e decido. Da análise dos autos, tem-se que o executado, ora 

Excipiente alegou a existência de questões de matéria de ordem pública, 

requerendo a extinção da execução. No entanto, tenho que o Excipiente 

não demonstrou a existência de matéria de ordem pública e nenhum dos 
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requisitos aptos a permitir a extinção da referida execução. Ademais, 

verifico que todos os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil encontram-se devidamente preenchidos. Além do mais, não 

resta demonstrado que o referido título fora quitado pela Executada. Pois 

bem. Como é sabido, o ônus da prova é encargo atribuído pela lei a cada 

uma das partes para demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio 

interesse, subsidiando o Juízo para o momento da decisão. Deste modo, 

nos termos do artigo 373 do Código de processo Civil o ônus da prova 

incumbe ao autor quando ao fato constitutivo de seu direito e, por sua vez, 

ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Nesse sentindo, é a lição dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni e Sérgio Cruz Arenhardt: “Afirma-se que o ônus da prova destina 

a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer de 

como os fatos se passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é 

um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, definir o 

mérito. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a 

dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, 

ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos.” No específico caso 

dos autos, verifica-se que o ônus da prova é da Excipiente (devedora), 

justamente porque o Excepto (credor) possui título judicial (sentença), 

devidamente comprovado, conforme documentos que acompanham os 

autos, no qual se presume ser líquido, certo e exigível, e que somente 

poderá ser ilidida através de prova em contrário, não havendo que se falar 

em inversão do ônus da prova, ainda mais quando carente de 

verossimilhança e documentos as alegações da parte. Nesse sentido, a 

título exemplificativo, vejam-se julgados abaixo: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. A exceção de pré-executividade 

é cabível apenas para se discutir questões de ordem pública, que podem 

ser conhecidas de ofício pelo Juízo, tais como, os pressupostos 

processuais e condições da ação, assim como em casos de evidente 

ausência de responsabilidade obrigacional do devedor. Impossibilidade, no 

caso, de a parte se valer de incidente excepcional, como a exceção de 

pré-executividade, para discutir questão própria de impugnação ao 

cumprimento de sentença. Mantida a interlocutória que rejeitou a exceção 

de pré-executividade.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão 

monocrática.(Agravo de Instrumento, Nº 70083135228, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, 

Julgado em: 21-01-2020) (TJ-RS - AI: 70083135228 RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Data de Julgamento: 21/01/2020, Décima Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: 27/01/2020) Há que se lembrar que a exceção 

de pré-executividade somente é admitida quando nela se ventilem matérias 

que podem ser reconhecidas de ofício e que não demandem dilação 

probatória. Logo, em sendo da Excipiente o ônus da prova, a ausência de 

demonstração cabal do fato constitutivo de seu direito, no caso ausente 

qualquer questão de ordem pública e portanto não preenchidos os 

requisitos deste instrumento, leva à inarredável conclusão de que a 

exceção de pré-executividade intentados devem ser julgados 

improcedentes, consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

extinguindo o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada esta em 

julgado, intime-se o exequente para trazer aos autos valor do débito 

atualizado, após voltem o processo concluso para penhora online. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, data registrada no sistema. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DE ALMEIDA REAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Felipe Pereira de Barros (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZILMA APARECIDA GONCALVES OAB - MT5150-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001786-84.2018.8.11.0055 Reclamante: VILSON DE ALMEIDA REAL 

Reclamante: FELIPE PEREIRA DE BARROS SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador, além do pleito formulado 

pelo Reclamante no ID. 15698469 pugnando pelo julgamento antecipado da 

lide. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não acarreta 

cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, antes, impõe 

a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, assegurando 

a celeridade processual que concretiza a garantia constitucional da 

razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da CRFB). O 

Reclamante alega na petição inicial que na data de 22/10/2015, trafegava 

com seu veículo na estrada rural que dá acesso à Agrovila 02 do 

Assentamento Antônio Conselheiro, quando, em uma curva, foi abalroado 

pelo veículo conduzido pelo Reclamado, o qual transitada pela contramão e 

em alta velocidade, o qual evadiu do local e ainda tentou agredi-lo. O 

Reclamado, em defesa, não nega a ocorrência dos fatos na forma narrada 

na petição inicial. Afirma apenas que teve que alterar sua trajetória em 

razão de uma valeta existente na via e que não evadiu-se do local, bem 

como que somente saiu após certificar que o Reclamante e sua esposa 

estavam bem, bem como que sua esposa quem estava ferida, inexistindo 

ameaças. Afirma ainda que a estrada estava mau conservada, pelo que 

praticamente se trafegava em uma pista, havendo valeta do lado oposto, 

pugnando pela improcedência da presente demanda. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifico que resta 

incontroverso que o Reclamado, pelas próprias declarações deste, invadiu 

a pista contrária, bem como não restou demonstrada a necessidade de 

trafegar em somente uma pista ou qualquer valeta, restando demonstrado 

pelos registros fotográficos constantes nos autos que a pista, embora 

sem asfalto e iluminação, estava em bom estado e, estando de dia, com 

boa visibilidade, restando caracterizada culpa exclusiva do Reclamado 

nos eventos, restando demonstrados os fatos constitutivos do direito do 

autor no que tange ao dano material, conforme disposto no artigo 373, I, do 

CPC. Nesse passo, o veículo do Reclamado efetuava manobra 

excepcional, razão pela qual atrai para si o ônus de comprovar que o 

Reclamante, ao menos, concorreu para o infortúnio. No entanto, o próprio 

reclamado confessa na contestação que desviou sua trajetória natural a 

pretexto da existência de uma valeta na via. Ressalte-se ser 

desnecessária, portanto, a realização de audiência instrutória, diante do 

reconhecimento do reclamado quanto à alteração da trajetória do veículo, 

sendo patente que o Reclamado deixou de observar seu dever de cautela 

para ingressar na via. De acordo com os documentos anexados aos 

autos, o Reclamado, no momento do acidente, invadiu a pista contrária, 

desrespeitando as regras de trânsito, fato este que foi determinante para 
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colisão, que, do contrário, o sinistro não teria ocorrido. Corroborando: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E 

CAMINHÃO. INVASÃO DA CONTRAMÃO. ÔNUS DA PROVA. 

DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. PRECEDENTES. A precariedade da prova 

produzida evidencia a impossibilidade de configurar a culpa da parte ré 

como causadora do acidente, especialmente considerado o teor dos 

documentos que acompanham os autos e o fato de que inquérito policial 

foi arquivado por que a vítima fatal sequer possuía CNH. Por mais 

lamentável que tenha sido a consequência do acidente, eis foi ceifada a 

vida da mãe e companheira dos autores, não há nos autos prova concreta 

de que tenha sido o condutor do caminhão imprudente, negligente ou 

imperito, a ponto de se poder atribuir-lhe conduta determinante para a 

ocorrência do evento. Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC. 

APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083238949, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em: 18-12-2019). Destaca-se que não restou demonstrado que 

houve evasão do local, ameaças ou ofensas, inclusive tendo o 

Reclamante pugnado pelo julgamento antecipado da lide, demonstrando 

não haver outras provas a produzir além das já constantes dos autos. 

Desta feita, tenho que o pedido de dano moral não merece procedência, 

não restando demonstrado nos autos qualquer dano à honra do autor. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. PRECEDENTES. Danos Morais. Quanto aos danos 

morais, uma vez que não restou configurado o abalo psicológico alegado 

pelo autor, daqueles com aptidão a malferir a dignidade e honra subjetiva, 

impositiva a modificação da sentença que condenou a demandada a arcar 

com a indenização extrapatrimonial, pois, não exsurge da prova dos autos 

incômodo extraordinário que justificasse a condenação para a 

indenização a tal título. APELAÇÃO PROVIDA.. (Apelação Cível Nº 

70065254690, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/11/2015)”. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e, o faço para: CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante a importância de R$ 2.410,00 (dois mil, 

quatrocentos e dez reais) pelos danos materiais sofridos, importância esta 

que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de 

juros de mora contados a partir da data do desembolso (07/01/2016). 

IMPROCEDENTE o pleito de danos morais. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000636-34.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO ALVES MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1000636-34.2019.8.11.0055 Reclamante: ALVINO ALVES MAIA 

Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DO MATO 

GROSSO SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata o processo de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada, pleiteando que referidos entes 

públicos forneçam o exame de BIÓPSIA POR FIBROBRONSCOPIA, pelo 

que é portador de neoplasia do pulmão com risco de morte, cuja 

solicitação consta classificada como vermelho-emergência. O feito 

oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, 

porque a demanda não exige a produção de provas, considerando que a 

matéria versada é unicamente de direito. Compulsando-se os autos, 

verifica-se que as partes reclamadas foram devidamente citadas da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como intimadas quanto 

aos atos do processo, manifestando-se o Estado do Mato Grosso. Desse 

modo, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, decreta-se 

contra o reclamado Município de Tangará da Serra a revelia. Contudo, em 

razão da vedação existente no art. 345, inciso II, do CPC, não se aplicam 

os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública uma vez que indisponíveis 

os interesses em jogo (STJ - 2ª Turma. AgRg no REsp 113717/ SP. Rel. 

Min. Humberto Martins. DJ 18/02/2010). Antes de adentrar-se no mérito da 

demanda, necessário decidir as preliminares aventadas. De início, não se 

acolhe o pedido de extinção do feito por ausência de interesse processual 

suscitada. O interesse processual é aferido na constatação do trinômio: 

necessidade, utilidade do pronunciamento e adequação da via eleita, o que 

se verifica no caso concreto. É de se lembrar de que o atendimento de 

todos os cidadãos constitui obrigação legal, ensejando a pronta 

responsabilização dos entes públicos, que tem responsabilidade solidária, 

pois a Constituição Federal dispõe no seu art. 5º, que todos têm direito à 

vida e a segurança. Do mesmo modo, o art. 196, da Carta Magna preceitua 

que o bem da vida saúde é direito de todos e dever do Estado. Essa 

solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo realização de cirurgia 

a pacientes necessitados, serviços de saúde em geral, consultas 

médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à proteção da 

saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 

Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS 

ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE 

ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As 

matérias reputadas omissas pelo recorrente - necessidade da medicação 

e sua inclusão em lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de 

origem. Pelos mesmos motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 

165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto aludidas questões foram 

decididas com fundamentos claros, nos limites da lide.2. De outra parte, 

rever as conclusões tiradas dos elementos fático-probatórios dos autos, a 

respeito da eficácia da medicação que se pretende obter para o 

tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de recurso especial, nos 

termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do Superior Tribunal de 
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Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade solidária e da 

competência comum dos entes federados, de forma que qualquer um 

deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à saúde.4. 

Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) Pois bem. Compulsando o feito, verifica-se 

que estão presentes os pressupostos objetivos de desenvolvimento válido 

e regular do processo, bem como as condições da ação, e, não havendo 

outras preliminares a apreciar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. No tocante ao pedido formulado pelo reclamante, faz-se 

necessário rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente 

o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” 

(STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípios da legalidade. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Inegável, portanto, 

que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do 

Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde dos que 

necessitam do seu amparo. Notadamente, sequer se poderia falar em 

ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo 

ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da 

jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional 

violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem 

constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é dever do 

Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência 

terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito 

à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de 

onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em violação da 

separação de poderes. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. No caso concreto, o 

reclamado não trouxe aos autos prova de ausência dessa disponibilidade 

financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivesse 

trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável porque o reclamante 

busca preservar a dignidade humana que é conseqüência da própria 

existência do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação 

de promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o 

Princípio da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados 

para fornecer medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e 

demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, 

dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 

da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).” 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Assim, imperiosa a procedência do pleito inicial, para a transferência de 

que necessita a reclamante, pois provou com os documentos encartados 

aos autos a sua necessidade. Nesse ponto, caso queiram as partes 

reclamadas que o preço do procedimento pleiteado obedeça à tabela SUS 

devem cumprir a decisão judicial, dado que impossível vincular e interferir 

no preço do serviço de terceiro alheio ao processo. Não há que se falar, 

ademais, em revogação de pena de multa, pois não houve fixação na 

decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela. Finalizando, no 

mérito não prospera o pedido para fornecimento de “todo o tratamento 

necessário para restabelecimento da saúde”, porque não especificado. No 

âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, embora excepcionalmente seja 

admitido o pedido genérico na fase inicial da ação (§ 2º, artigo 14, Lei 

9.099/95), entende-se que na fase decisória da demanda tal pedido já 

deva estar com objeto e valor especificados e determinados (inciso III, § 

1º, artigo 14), o que não ocorreu para o pedido de fornecimento de “todo o 

tratamento necessário para restabelecimento da saúde” dos autos. Mais 

ainda, “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda 

que genérico o pedido” (parágrafo único, art. 38, Lei 9.099/95), no Juizado 

Especial, restando improcedente. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO 

POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO em favor de 

ALVINO ALVES MAIA, para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA e o ESTADO DO MATO GROSSO, a promover o 

exame de BIÓPSIA POR FIBROBRONSCOPIA. Intime-se novamente a parte 

reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, faça a prestação de 

contas dos valores levantados, demonstrando de forma analítica o valor e 

os materiais utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. 

Em caso de descumprimento da presente determinação, comunique-se 

imediatamente o Ministério Público, para que sejam tomadas as 

providências cabíveis. Defere-se o benefício da Justiça Gratuita. Com 

espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, confirmando a decisão de 

antecipação de tutela (Id. 19685689), nos termos dessa decisão. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 
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Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-97.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BARROS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLLA CHRISTINE COELHO FERNANDES BARROS CARVALHO OAB - 

MT8852-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000981-97.2019.8.11.0055 Reclamante: GERALDO BARROS CARVALHO 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S/A SENTENÇA Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito. Pleiteia o 

Reclamante a condenação da Reclamada a indenizá-lo por danos morais e 

materiais, ao argumento de que houve mudança de plano de telefonia sem 

qualquer requerimento, com cobrança de multa por fidelização, além do 

descumprimento quanto à cobrança do aparelho celular em parcelas 

diversas do contratado. Em contestação, a Reclamada alega que o 

Reclamante não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, 

inexistindo qualquer dever de indenizar, bem como que estava ciente que 

a mudança de plano acarretaria a cobrança de multa por fidelização. No 

caso em tela, tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que o 

Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, 

art. 333, II), vez que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar 

que o Reclamante requereu a alteração do plano, bem como não impugnou 

o fato de ter cobrado o aparelho celular em parcelas diversas da 

contratada, gerando uma oneração não prevista pelo Reclamante. Desta 

feita, tendo a mudança de plano ocorrido unilateralmente pela Reclamada, 

não há que se falar em aplicação de multa por fidelização. Destarte, resta 

induvidosa a falha na prestação do serviço por parte da Reclamada, 

devendo reparar os danos a ele causados, pois estes sem dúvida 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. ALTERAÇÃO DE 

PLANO SEM A AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA POR 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO. MULTA CONSOLIDADA. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71003275963 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, 

Data de Julgamento: 24/08/2011, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2011). Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 1 – 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos materiais 

sofridos, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), já calculado 

em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso. 2 – CONDENAR 

a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% 

ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000220-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OREZINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000220-66.2019.8.11.0055 Reclamante: OREZINO DA SILVA 

Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DO MATO 

GROSSO SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela 

antecipada proposta por Orezino da Silva, contra Estado de Mato Grosso 

e Município de Tangará da Serra, consistente em determinar que os 

reclamados custeiem o exame de ressonância magnética da coluna 

lombar, por ser portador de espondilopatia traumática, transtorno de 

discos lombares e de outros discos e dor lombar baixa (CID. M48.3, M51.1 

e M54.5). Da análise dos autos, depreende-se que a questão discutida 

não necessita de produção de prova em audiência, dispensando, pois, 
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maiores ilações. Assim sendo, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, cabível o julgamento antecipado do pedido, uma vez que 

o feito encontra-se devidamente instruído com as provas documentais 

pertinentes à formação do convencimento do julgador. Compulsando-se os 

autos, verifica-se que as partes reclamadas foram devidamente citadas 

da decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como intimadas quanto 

aos atos do processo, manifestando-se o Estado do Mato Grosso. Desse 

modo, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, decreta-se 

contra o reclamado Município de Tangará da Serra a revelia. Contudo, em 

razão da vedação existente no art. 345, inciso II, do CPC, não se aplicam 

os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública uma vez que indisponíveis 

os interesses em jogo (STJ - 2ª Turma. AgRg no REsp 113717/ SP. Rel. 

Min. Humberto Martins. DJ 18/02/2010). Antes de adentrar-se no mérito da 

demanda, necessário decidir as preliminares aventadas. De início, não se 

acolhe o pedido de extinção do feito por ausência de interesse processual 

suscitada. O interesse processual é aferido na constatação do trinômio: 

necessidade, utilidade do pronunciamento e adequação da via eleita, o que 

se verifica no caso concreto. É de se lembrar de que o atendimento de 

todos os cidadãos constitui obrigação legal, ensejando a pronta 

responsabilização dos entes públicos, que tem responsabilidade solidária, 

pois a Constituição Federal dispõe no seu art. 5º, que todos têm direito à 

vida e a segurança. A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 

seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘verbis’: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) Também não há falar em 

impertinência da multa diária, uma vez que sequer foi fixada nos autos. No 

mérito, a pretensão não merece procedência. O Reclamante requer que os 

Reclamados sejam compelidos a custear exame e procedimento cirúrgico, 

alegando ser possuidor de espondilopatia traumática, transtorno de discos 

lombares e de outros discos e dor lombar baixa. No entanto, não junta aos 

autos nenhum laudo médico indicando a urgência ou emergência dos 

procedimentos solicitados. Os documentos juntados pelo reclamante 

demonstram tão somente a doença que o acomete e a indicação do 

exame. O único laudo que faz referência à urgência alegada, trata-se de 

um formulário padrão em que o médico simplesmente anotou com um X no 

campo "urgência", não trazendo, porém, nenhum elemento que indique que 

o procedimento seja realmente urgente. O próprio parecer técnico do NAT 

foi conclusivo no sentido de que não há urgência ou emergência no 

procedimento pleiteado na inicial. Logo, não consta em nenhum dos 

documentos juntados por ele a urgência necessária para o deferimento do 

pedido, demonstrando, por consequência, que se trata de procedimento 

eletivo. Assim, não restou demonstrado nos autos a urgência necessária 

para o deferimento do pedido inicial. Embora o direito à saúde esteja 

elencado no rol dos direitos fundamentais, esse mesmo direito é garantido 

a todos os usuários pacientes que, da mesma forma que o reclamante, 

aguardam na fila de espera do SUS o procedimento necessário ao 

restabelecimento de sua saúde, não sendo lícito ao Poder Judiciário 

privilegiar apenas aqueles que entram com ação judicial, sob pena de 

incorrer em grave violação ao princípio da isonomia material. Nesse 

sentido: OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. 

URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE 

ESPERA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. 1. O direito à saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais 

do cidadão, inerente à própria existência humana e cuja relevância levou o 

Constituinte a alçá-lo à categoria de Direito Constitucional, como forma de 

prestação positiva do Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção 

do Judiciário para compelir o Estado a cumprir com obrigação 

constitucionalmente prevista, havendo prova da existência de lista de 

espera para a realização de cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a 

determinação judicial desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de 

violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a 

justificar a medida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – APC 

20140110494735 DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator 

Sandoval Oliveira, j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME 

NECESSÁRIO EX OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA 

NÃO DEMONSTRADA - BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - VERBA HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO 

CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - 

REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - CIRURGIA 

ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - BURLA À FILA DE ESPER - 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA HONORÁRIA - EQUIDADE. - A 

dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do 

direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a 

sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe aos entes federados, de 

forma comum e solidária, fornecer meios para a plena realização do direito 

à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, que determina que as 

ações e os serviços públicos de saúde que integram o SUS são 

realizados de forma descentralizada. - A judicialização do direito 

constitucional à saúde não pode ser realizada à margem do, também 

constitucional, princípio da isonomia, pena de causar injusto privilégio de 

alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila de espera para 

cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a urgência de 

procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a legitimar a 

inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais do SUS, a 

improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 10153110079438001 

MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 09.10.2014) APELAÇÃO 

CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - CIRURGIA REALIZADA 

EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO 

EM FACE DO PODER PÚBLICO - NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À 

míngua de comprovação de que o Poder Público foi omisso em prestar o 

atendimento ao paciente ou que o procedimento necessário não estaria 

incluído no rol dos serviços de saúde padronizados pelo SUS e ante a 

ausência de prova da urgência na realização da cirurgia é de se manter a 

sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento da quantia 

gasta no tratamento de saúde do demandante na rede médica particular. 2. 

Recurso não provido. (TJMG – AC 10637090683110001MG – 8ª Câmara 

Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, j. 29.05.2014) Portanto, uma vez não 

demonstrada a urgência dos procedimentos solicitados, impõe-se a 

improcedência do pedido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

reclamação formulada por OREZINO DA SILVA em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA e com fulcro no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015 julgo extinto o processo 

com resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA 

ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 
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Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001067-68.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001067-68.2019.8.11.0055 Reclamante: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 

Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DO MATO 

GROSSO SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata o processo de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada, pleiteando que referidos entes 

públicos forneçam ACOMPANHAMENTO COM UROLOGISTA, pelo que é 

portador de LESÃO POR HPV EM MEATO URETRAL. O feito oportuniza o 

julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda 

não exige a produção de provas, considerando que a matéria versada é 

unicamente de direito. Compulsando-se os autos, verifica-se que as 

partes reclamadas foram devidamente citadas e intimadas quanto aos atos 

do processo, manifestando-se. Antes de adentrar-se no mérito da 

demanda, necessário decidir as preliminares aventadas. De início, não se 

acolhe o pedido de extinção do feito por ausência de interesse processual 

suscitada. O interesse processual é aferido na constatação do trinômio: 

necessidade, utilidade do pronunciamento e adequação da via eleita, o que 

se verifica no caso concreto. Não se acolhe o pedido de extinção do 

processo por ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a 

responsabilidade pelo fornecimento do procedimento pleiteado é do 

reclamado Estado do Mato Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que 

o dever da União, dos Estados e dos Municípios realizarem todos os 

procedimentos necessários, dentro das suas competências, ao benefício 

da saúde de seus cidadãos, tem matriz na Constituição Federal, tendo sido 

objeto de regulamentação na legislação infraconstitucional. A Constituição 

Federal, em seus artigos 196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um 

direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso 

universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. Essas ações e serviços públicos de saúde devem ser 

desenvolvidos de forma integrada, embora descentralizada, através de um 

sistema único (art. 198), do qual fazem parte a União, os Estados e os 

Municípios. Essa solidariedade é de custeio e de promoção, incluindo 

realização de cirurgia a pacientes necessitados, serviços de saúde em 

geral, consultas médicas, e fornecimento de medicamentos e produtos à 

proteção da saúde. Nesse sentido, a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, ‘verbis’: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO 

À SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO 

FEDERAL.1. As matérias reputadas omissas pelo recorrente - 

necessidade da medicação e sua inclusão em lista do SUS - foram 

enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos motivos, não há falar 

em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do CPC, porquanto 

aludidas questões foram decididas com fundamentos claros, nos limites da 

lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas dos elementos 

fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da medicação que se 

pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida vedada em sede de 

recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da responsabilidade 

solidária e da competência comum dos entes federados, de forma que 

qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto seja a tutela à 

saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 

532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de viabilizar o exercício do 

direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na 

expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, 

ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à parte 

reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

A preliminar de incompetência do juízo/carência da ação, decorrente de 

alegada impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhida, valendo 

trazer à colação: "Por possibilidade jurídica do pedido, entende-se a 

admissibilidade da pretensão perante o ordenamento jurídico, ou seja, 

previsão ou ausência de vedação, no direito vigente, do que se postula na 

causa" (Acórdão unânime da 4ª Turma de 13.2.1990, no REsp nº 

1.678/GO, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, DJ de 9.4.1990; JSTJ/TFRs 

11/102; RT 652/183). Com efeito, tenho que a possibilidade jurídica da 

ação não se mede pela existência de uma previsão legal que permita o 

pedido, mas pela inexistência, no ordenamento legal, de uma proibição ao 

mesmo. Assim, sendo a ação um direito público subjetivo de obter a 

prestação jurisdicional, o essencial é que o ordenamento jurídico não 

contenha uma proibição ao seu exercício, caso em que faltará a 

possibilidade jurídica. A contrario sensu, se a pretensão deduzida se 

inclui, em abstrato, entre aquelas reguladas pelo direito objetivo, não se 

pode falar em impossibilidade jurídica do pedido, para o fim de ser 

declarada a carência de ação, porquanto o direito de ação visa somente a 

obtenção de uma providência jurisdicional sobre uma pretensão tutelada 

pelo direito objetivo, sem se preocupar se o pedido do autor vai ou não ser 

procedente, matéria reservada ao ‘meritum causae’. Não existe nenhuma 

proibição quanto ao pedido formulado pela parte autora em sua inicial, já 

que o pedido é obrigação de fazer para disponibilização acompanhamento 

de urologista encontra guarida em nosso ordenamento jurídico. Nessa 

linha, confiram: "Pode o comprador pleitear rescisão do contrato por 

impossibilidade do pagamento das prestações (...)" (TJDF, 1ª Turma, 

Apelação n. 34.595/DF, relator Desembargador Jerônimo de Souza, DJU 

de 7.2.1996). Dessa forma, afasto a preliminar. Pois bem. Compulsando o 

feito, verifica-se que estão presentes os pressupostos objetivos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da 

ação, e, não havendo outras preliminares a apreciar, nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. No tocante ao pedido formulado pelo 

reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 
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à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Os 

argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com 

perfeição ao caso vertente. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa 

determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou o art. 

2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 

seu pleno exercício.” À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o 

dever solidário dos vários entes da federação, em garantir integral 

tratamento de saúde àqueles que o necessitam: “Nas causas envolvendo 

o acesso à saúde dos cidadãos, por meio do Sistema Único de Saúde, os 

entes federados são solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 

2003.04.01.041369-9 – SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz – DJU 21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, 

que cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que 

tange à saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação, 

não havendo que se falar em violação do princípio da isonomia entre os 

cidadãos e nem em violação aos princípios da legalidade. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Inegável, portanto, 

que diante de situações como a exposta nestes autos exsurge o dever do 

Estado (lato sensu) em conferir a devida assistência à saúde dos que 

necessitam do seu amparo. Notadamente, sequer se poderia falar em 

ingerência do Poder Judiciário em área discricionária do Poder Executivo 

ou violação ao princípio da Separação de Poderes, pois o exercício da 

jurisdição opera-se, repita-se, em face de direito subjetivo constitucional 

violado, e, deste modo, apenas se faz cumprir a lei e a ordem 

constitucional, em fundamentada decisão judicial, ante a lesão ou ameaça 

a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da República). Então, é dever do 

Poder Público, aí incluídos os três entes da federação, prestar assistência 

terapêutica integral àqueles que necessitam, a fim de resguardar o direito 

à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em impossibilidade de 

onerabilidade demasiada a determinado ente e nem em violação da 

separação de poderes. De outra banda, registra-se que a impossibilidade 

de se onerar a municipalidade somente pode servir de condicionante à 

efetividade dos direitos sociais, desde que devidamente demonstrado nos 

autos a falta de disposição econômica, e depois de efetuada uma análise 

casuística da pretensão judicializada acerca da razoabilidade do pedido 

deduzido pela parte reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os 

reclamados não trouxeram aos autos prova de ausência dessa 

disponibilidade financeira para deixar de atender ao pedido inicial, e, 

mesmo que tivesse trazido, a pretensão deduzida em juízo é razoável 

porque o reclamante busca preservar a dignidade humana que é 

consequência da própria existência do homem. Sobre o assunto, 

defendendo que a determinação de promoção à saúde do cidadão pelo 

Poder Judiciário não ofende o Princípio da reserva do possível, a 

jurisprudência abaixo: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

Solidariedade dos entes federados para fornecer medicamentos. O 

fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde 

constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição 

Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da 

previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou 

especificamente na lista correspondente ao ente demandado. Princípio da 

reserva do possível. Não há falar em afronta ao princípio da reserva do 

possível, pois o Poder Público tem a obrigação constitucional de garantir 

condições mínimas de saúde aos seus tutelados, bem como por não haver 

prova da ausência de disponibilidade financeira do ente público. 

Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).” (Apelação Cível Nº 

70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015). Assim, imperiosa a 

procedência do pleito inicial, para a transferência de que necessita a 

reclamante, pois provou com os documentos encartados aos autos a sua 

necessidade. Nesse ponto, caso queiram as partes reclamadas que o 

preço do procedimento pleiteado obedeça à tabela SUS devem cumprir a 

decisão judicial, dado que impossível vincular e interferir no preço do 

serviço de terceiro alheio ao processo. Finalizando, no mérito não 

prospera o pedido para fornecimento de “todo o tratamento necessário 

para restabelecimento da saúde”, porque não especificado. No âmbito do 

Sistema dos Juizados Especiais, embora excepcionalmente seja admitido o 

pedido genérico na fase inicial da ação (§ 2º, artigo 14, Lei 9.099/95), 

entende-se que na fase decisória da demanda tal pedido já deva estar 

com objeto e valor especificados e determinados (inciso III, § 1º, artigo 14), 

o que não ocorreu para o pedido de fornecimento de “todo o tratamento 

necessário para restabelecimento da saúde” dos autos. Mais ainda, “não 

se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico 

o pedido” (parágrafo único, art. 38, Lei 9.099/95), no Juizado Especial, 

restando improcedente. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO em favor de ANTONIO FRANCISCO DA 

SILVA, para o fim de condenar definitivamente o MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA e o ESTADO DO MATO GROSSO, a promover 

acompanhamento com urologista para tratamento de lesão por HPV em 

meato uretral. Defere-se o benefício da Justiça Gratuita. Com espeque no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela extinção do processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.
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1000659-77.2019.8.11.0055 Reclamante: EDNA GONÇALVES SANTANA 

DE ABREU Reclamados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO 

DO MATO GROSSO SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela 

antecipada proposta por EDNA GONÇALVES SANTANA DE ABREU, 

contra Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, 

consistente em determinar que os reclamados custeiem o procedimento 

cirúrgico de histerectomia e demais tratamentos que se fizerem 

necessários ao tratamento de sua patologia (hemorragia uterina anormal. 

Da análise dos autos, depreende-se que a questão discutida não 

necessita de produção de prova em audiência, dispensando, pois, maiores 

ilações. Assim sendo, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, cabível o julgamento antecipado do pedido, uma vez que o 

feito encontra-se devidamente instruído com as provas documentais 

pertinentes à formação do convencimento do julgador. Compulsando-se os 

autos, verifica-se que as partes reclamadas foram devidamente citadas, 

bem como intimadas quanto aos atos do processo, manifestando-se. 

Antes de adentrar-se no mérito da demanda, necessário decidir as 

preliminares aventadas. De início, não se acolhe o pedido de extinção do 

feito por ausência de interesse processual suscitada. O interesse 

processual é aferido na constatação do trinômio: necessidade, utilidade do 

pronunciamento e adequação da via eleita, o que se verifica no caso 

concreto. Não se acolhe o pedido de extinção do processo por 

ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a responsabilidade pelo 

fornecimento do procedimento pleiteado é do reclamado Estado do Mato 

Grosso. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o dever da União, dos 

Estados e dos Municípios realizarem todos os procedimentos necessários, 

dentro das suas competências, ao benefício da saúde de seus cidadãos, 

tem matriz na Constituição Federal, tendo sido objeto de regulamentação 

na legislação infraconstitucional. A Constituição Federal, em seus artigos 

196 e seguintes, deixa claro que a saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Essas ações e serviços 

públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, embora 

descentralizada, através de um sistema único (art. 198), do qual fazem 

parte a União, os Estados e os Municípios. Essa solidariedade é de custeio 

e de promoção, incluindo realização de cirurgia a pacientes necessitados, 

serviços de saúde em geral, consultas médicas, e fornecimento de 

medicamentos e produtos à proteção da saúde. Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, ‘verbis’: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, E 

535, II, DO CPC. AUSÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

REMÉDIO. EFICÁCIA. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL.1. As matérias reputadas 

omissas pelo recorrente - necessidade da medicação e sua inclusão em 

lista do SUS - foram enfrentadas pelo Tribunal de origem. Pelos mesmos 

motivos, não há falar em contrariedade aos arts. 165, 458, II, e 535, II, do 

CPC, porquanto aludidas questões foram decididas com fundamentos 

claros, nos limites da lide.2. De outra parte, rever as conclusões tiradas 

dos elementos fático-probatórios dos autos, a respeito da eficácia da 

medicação que se pretende obter para o tratamento de Lúpus, é medida 

vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ..3. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária e da competência comum dos entes federados, 

de forma que qualquer um deles pode responder por demanda cujo objeto 

seja a tutela à saúde.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

(AgRg no AREsp 532.487/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 26/09/2014) No mais, o dever de 

viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, 

compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 

30, inciso VII, ambos da CF. Assim, a responsabilidade solidária confere à 

parte reclamante a faculdade de escolher quem irá ser demandado para 

satisfazer a obrigação. Pode ser um ou outro obrigado ou, ainda, todos 

eles, de modo que não merece vingar a alegação de ilegitimidade passiva. 

A preliminar de incompetência do juízo/carência da ação, decorrente de 

alegada impossibilidade jurídica do pedido não merece acolhida, valendo 

trazer à colação: "Por possibilidade jurídica do pedido, entende-se a 

admissibilidade da pretensão perante o ordenamento jurídico, ou seja, 

previsão ou ausência de vedação, no direito vigente, do que se postula na 

causa" (Acórdão unânime da 4ª Turma de 13.2.1990, no REsp nº 

1.678/GO, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, DJ de 9.4.1990; JSTJ/TFRs 

11/102; RT 652/183). Com efeito, tenho que a possibilidade jurídica da 

ação não se mede pela existência de uma previsão legal que permita o 

pedido, mas pela inexistência, no ordenamento legal, de uma proibição ao 

mesmo. Assim, sendo a ação um direito público subjetivo de obter a 

prestação jurisdicional, o essencial é que o ordenamento jurídico não 

contenha uma proibição ao seu exercício, caso em que faltará a 

possibilidade jurídica. A contrario sensu, se a pretensão deduzida se 

inclui, em abstrato, entre aquelas reguladas pelo direito objetivo, não se 

pode falar em impossibilidade jurídica do pedido, para o fim de ser 

declarada a carência de ação, porquanto o direito de ação visa somente a 

obtenção de uma providência jurisdicional sobre uma pretensão tutelada 

pelo direito objetivo, sem se preocupar se o pedido do autor vai ou não ser 

procedente, matéria reservada ao ‘meritum causae’. Não existe nenhuma 

proibição quanto ao pedido formulado pela parte autora em sua inicial, já 

que o pedido é obrigação de fazer para disponibilização consulta em 

cirurgia torácica encontra guarida em nosso ordenamento jurídico. Nessa 

linha, confiram: "Pode o comprador pleitear rescisão do contrato por 

impossibilidade do pagamento das prestações (...)" (TJDF, 1ª Turma, 

Apelação n. 34.595/DF, relator Desembargador Jerônimo de Souza, DJU 

de 7.2.1996). Dessa forma, afasto a preliminar. Também não há falar em 

impertinência da multa diária, uma vez que sequer foi fixada nos autos. No 

mérito, a pretensão não merece procedência. A Reclamante requer que os 

Reclamados sejam compelidos a custear procedimento cirúrgico, alegando 

ser possuidora de hemorragia uterina anormal. No entanto, não junta aos 

autos nenhum laudo médico indicando a urgência ou emergência dos 

procedimentos solicitados. Os documentos juntados pela Reclamante 

demonstram tão somente a doença que o acomete e a indicação do 

exame. O próprio parecer técnico do NAT foi conclusivo no sentido de que 

não há urgência ou emergência no procedimento pleiteado na inicial. Logo, 

não consta em nenhum dos documentos juntados por ele a urgência 

necessária para o deferimento do pedido, demonstrando, por 

consequência, que se trata de procedimento eletivo. Assim, não restou 

demonstrado nos autos a urgência necessária para o deferimento do 

pedido inicial. Embora o direito à saúde esteja elencado no rol dos direitos 

fundamentais, esse mesmo direito é garantido a todos os usuários 

pacientes que, da mesma forma que a Reclamante, aguardam na fila de 

espera do SUS o procedimento necessário ao restabelecimento de sua 

saúde, não sendo lícito ao Poder Judiciário privilegiar apenas aqueles que 

entram com ação judicial, sob pena de incorrer em grave violação ao 

princípio da isonomia material. Nesse sentido: OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEMORA. URGÊNCIA. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O direito à 

saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à 

própria existência humana e cuja relevância levou o Constituinte a alçá-lo 

à categoria de Direito Constitucional, como forma de prestação positiva do 

Estado. 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para 

compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, 

havendo prova da existência de lista de espera para a realização de 

cirurgia eletiva, sem urgência, não pode a determinação judicial 

desrespeitar a ordem de classificação, sob pena de violação ao princípio 

da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – APC 20140110494735 

DF0011198-23.2014.8.07.0018, 5ª Turma Cível, Relator Sandoval Oliveira, 

j. 04.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO 

-DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 
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IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO EX 

OFFICIO -DIREITO À SAÚDE - REPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS - CIRURGIA ELETIVA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - 

BURLA À FILA DE ESPER - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GARANTIA CONSTITUCIONAL - VERBA 

HONORÁRIA - EQUIDADE. - A dispensa de reexame necessário, quando o 

valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários 

mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do STJ). - Cabe 

aos entes federados, de forma comum e solidária, fornecer meios para a 

plena realização do direito à saúde, nos termos da Lei Federal n. 8.080/90, 

que determina que as ações e os serviços públicos de saúde que 

integram o SUS são realizados de forma descentralizada. - A 

judicialização do direito constitucional à saúde não pode ser realizada à 

margem do, também constitucional, princípio da isonomia, pena de causar 

injusto privilégio de alguns em prejuízo de outros que permanecem em fila 

de espera para cirurgia eletiva. Consequentemente, não demonstrada a 

urgência de procedimento cirúrgico prescrito por médico particular, a 

legitimar a inobservância de lista de espera segundo os protocolos usuais 

do SUS, a improcedência do pedido se faz de rigor. (TJMG - AC 

10153110079438001 MG, 5ª Câmara Cível, Relator Versiani Penna, j. 

09.10.2014) APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

CIRURGIA REALIZADA EM ESTABELECIMENTO PARTICULAR - 

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO PODER PÚBLICO - 

NEGATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - URGÊNCIA NA 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. À míngua de comprovação de que o Poder 

Público foi omisso em prestar o atendimento ao paciente ou que o 

procedimento necessário não estaria incluído no rol dos serviços de 

saúde padronizados pelo SUS e ante a ausência de prova da urgência na 

realização da cirurgia é de se manter a sentença que julgou improcedente 

o pedido de ressarcimento da quantia gasta no tratamento de saúde do 

demandante na rede médica particular. 2. Recurso não provido. (TJMG – 

AC 10637090683110001MG – 8ª Câmara Cível, Rel. Edgard Penna Amorim, 

j. 29.05.2014) Portanto, uma vez não demonstrada a urgência dos 

procedimentos solicitados, impõe-se a improcedência do pedido. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação formulada por EDNA 

GONÇALVES SANTANA DE ABREU em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA e com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil de 2015 julgo extinto o processo com 

resolução de mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001915-55.2019.8.11.0055 Reclamante: PAULINO SULINO DA SILVA 

Reclamada: SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 

SAMAE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Passo à análise do mérito. Alega o 

Reclamante em sua petição inicial que é usuário dos serviços da 

Reclamada e que houve aumento injustificado na fatura de referência 

04/2019, com cobrança de 40m³, quando a média é de 20m³. Pleiteia a 

revisão da fatura e indenização por danos morais. A Reclamada, em 

defesa, alega que a unidade consumidora do Reclamante não se trata de 

condomínio e sim de 4 (quatro) salas disponíveis para aluguel, tratando-se 

de unidades autônomas, pelo que não há ilegalidade na cobrança. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus 

da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que 

o consumos referente a fatura 04/2019 está incondizente com os demais 

consumos. Evidencia-se, pois, que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. A demonstração de situação excepcional 

incumbia à concessionária, sendo impossível exigir da parte autora a 

produção de prova negativa, restando incontroverso que estava sendo 

cobrado indevidamente. Conforme já pontuado em decisão liminar, o 

Reclamante alega que possui um imóvel com quarenta economias na 

Unidade Consumidora nº 283.730.20 e que a partir de abril de 2019 a 

reclamada vem efetuando cobranças por estimativa ou por multiplicação 

de economias, que não coaduna com o consumo efetivo. Em análise dos 

documentos juntados com a inicial é possível verificar que a reclamada 

vem utilizando como parâmetro para cobrança do serviço de água 

prestado em áreas que possuem um único hidrômetro, o valor mínimo 

multiplicado por cada economia. Não obstante a existência de lei municipal 

admitindo a forma de cobrança tal como está sendo realizada na unidade 

consumidora do reclamante, verifica-se que referida lei está em 

descompasso com os ditames estabelecidos na legislação consumeirista e 

com os princípios da modicidade e isonomia das tarifas públicas. Com 

efeito, dispõe o artigo 6º, X, do CDC, que é direito básico do consumidor a 

prestação dos serviços públicos de forma adequada e eficaz. Por serviço 

adequado, nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95, se entende o 

serviço que satisfaz as condições de eficiência, regularidade, modicidade 

das tarifas públicas, dentre outros. O Reclamado, ao efetuar a cobrança 

nos locais com hidrômetro que possuem mais de uma economia com base 

no valor mínimo multiplicado pelos números de economias, como no 
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presente caso, sem aferir o efetivo consumo, pratica conduta abusiva, na 

medida em que compele os usuários a efetuar pagamento de quantia por 

serviço não prestado, ou prestado a menor. A jurisprudência, inclusive do 

Superior Tribunal de Justiça, tem o entendimento no sentido de que é 

abusiva a cobrança pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de 

economias: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE COBRANÇA E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 

CONDOMÍNIO EDILÍCIO COMERCIAL. TARIFA MÍNIMA. LEGALIDADE (LEI 

6.528/78, ART. 4º; LEI 11.445/2007, ART. 30). MULTIPLICAÇÃO DO 

CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (SALAS 

COMERCIAIS). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 39, V e X, do 

CDC, E 6º, § 1º, DA LEI 8.987/95. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

COBRADOS INDEVIDAMENTE. 1. O Tribunal de Justiça, com base nos 

fatos e provas, concluiu que o recorrente não comprovou o defeito no 

hidrômetro nem a existência de solicitação dirigida à CEDAE para sua 

substituição. Logo, a pretensão de anulação da cobrança do serviço de 

fornecimento de água e esgoto, durante o período em que o hidrômetro 

estaria defeituoso, é insuscetível de análise nesta instância superior, 

porquanto depende, necessariamente, do reexame do contexto 

fático-probatório (Súmula 7/STJ). 2. É lícito o faturamento do serviço de 

fornecimento de água com base na tarifa mínima, desde que o consumo 

seja inferior aos limites mínimos definidos para cada categoria de 

consumidores. 3. A Lei 6.528/78 não foi ab-rogada nem derrogada pela 

superveniência da Lei 8.987/95. Sua revogação somente ocorreu, 

expressamente, pela recente Lei 11.445/2007, que, contudo, não extinguiu 

a tarifa mínima, mas reafirmou sua utilização (art. 30). 4. Nos condomínios 

edilícios comerciais e/ou residenciais, onde o consumo total de água é 

medido por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o 

consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser 

observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido. 5. O cálculo 

da CEDAE desconsidera a ratio legis subjacente à finalidade da tarifa 

mínima, instituída no escopo de se assegurar a viabilidade 

econômico-financeira do sistema, e não para proporcionar lucros 

abusivos à custa dos usuários. 6. São direitos básicos do consumidor a 

proteção contra práticas abusivas no fornecimento de serviços e a efetiva 

prevenção/reparação de danos patrimoniais (CDC, art. 6º, IV e VI), sendo 

vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de serviço, sem justa 

causa, a limites quantitativos, exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva, bem como elevar sem justa causa o preço de 

serviços (CDC, art. 39, I, V e X). 7. Os usuários têm direito ao serviço 

público adequado, assim entendido aquele que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (Lei 

8.987/95, arts. 6º, § 1º, e 7º, I). 8. A remuneração pelo fornecimento de 

água e esgotamento sanitário não tem natureza jurídica tributária (taxa), 

mas constitui tarifa cujo valor deve guardar relação de proporcionalidade 

com o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem 

causa. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido, apenas para se determinar a restituição simples dos valores 

indevidamente recolhidos pela CEDAE, acrescidos de juros moratórios 

legais e correção monetária. (REsp 655.130/RJ, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 

287) (grifos). Portanto, o texto legal que a autarquia reclamada utiliza como 

base para a cobrança na forma ora questionada (artigos 96 e 97 da Lei 

Municipal nº 1.618/2000) realmente é de duvidosa constitucionalidade. 

Desta feita, em que pesem os argumentos alinhavados pela Reclamada, 

verifica-se que a documentação e as assertivas apresentadas 

demonstram que houve um aumento injustificado no consumo no que 

tange a fatura questionada, devendo ser readequada. Ademais, não há 

provas no processo de que a cobrança indevida tenha ocasionado 

qualquer prejuízo à imagem do Reclamante, ou, ainda, que tenha ele 

sofrido prejuízos, restando evidente que tal situação não ultrapassa a 

esfera do mero aborrecimento cotidiano para ser alçado ao patamar de 

“dano moral”. Isto porque dano moral, como bem conceitua MARIA CELINA 

BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 

189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano extrapatrimonial em sentido estrito”. Ressalto, ainda, que não se está 

afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos, todavia, 

pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral. 

Dano moral, como já mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à 

normalidade do dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um 

pequeno transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade do autor. Nesse sentido, “DANO MORAL. MERO 

ABORRECIMENTO. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada não se enquadram no conceito de dano moral, 

cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento relevante. O dano 

moral passível de ressarcimento é aquele que acarreta sofrimento além do 

normal e não o mero aborrecimento causado por atritos que normalmente 

ocorrem nas relações humanas. Sentença de improcedência mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 9184218112003826 SP 

9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2011).” Assim, somente o dano capaz de romper o equilíbrio 

psicológico da parte autora é capaz de gerar o direito à indenização, e, 

por tais razões a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial 

formulado, e o faço para: DETERMINAR que a Reclamada proceda à 

readequação da fatura referente ao mês de 04/2019, de acordo com a 

média dos três meses anteriores a emissão desta. IMPROCEDENTE o 

pedido de condenação em danos morais. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se 

eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001345-69.2019.8.11.0055 Reclamante:  MARIA APARECIDA 

LAMPUGNANI Reclamado: ITAU UNIBANCO S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 
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por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de incompetência absoluta 

dos Juizados Especiais por necessidade de perícia, tendo em vista que os 

documentos acostados no processo são suficientes para o deslinde da 

lide. Passo à análise do mérito. Trata-se de reclamação formulada pela 

Reclamante que alega que seu cartão de crédito foi clonado e que assim 

que tomou conhecimento do fato contatou imediatamente o Reclamado, o 

qual não apresentou solução administrativa, se negando a cancelar os 

lançamentos indevidos, afirmando que as compras foram realizadas com o 

cartão com chip e senha pessoal. Afirma ainda que utiliza somente a 

função crédito do cartão e que nunca esteve na Cidade do Rio de Janeiro, 

local em que foi realizada a compra. O Reclamado, em defesa, argumenta 

que não existe a possibilidade de clonar um cartão com CHIP e SENHA 

pessoal e que as compra que originaram os débitos apontados foram 

realizadas com a utilização do cartão e senha pessoal, não havendo 

porque se falar em cancelamento dos débitos e nem a ocorrência de 

danos. Analisando o processo e os documentos a ele acostados verifico 

assistir razão a autora, eis que não restou demonstrado pelo Reclamado 

que as compras foram realizadas com senha pessoal, conforme afirmou. 

Desta feita, não restou demonstrado que as compras foram realizadas 

pela Reclamante, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

NEGÓCIOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE 

CLONADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO POR 

PARTE DA REQUERIDA NO SENTIDO DE QUE AS COMPRAS IMPUGNADAS 

FORAM REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E 

SENHA PESSOAL. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS 

LANÇADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005849419, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado 

em 26/02/2016). Ademais, vale destacar que o ato fraudulento praticado 

por terceiro não ilide a responsabilidade do banco. Desta feita, diante da 

falha na prestação do serviço prestado pelo Reclamado, deve o mesmo 

reparar os danos causados ao consumidor de acordo com o disposto no 

art. 14, §1º, I e II do CDC, verbis: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam;” Quanto ao dano moral, restou patente que houve violação aos 

direitos da imagem e nome da Reclamante, porquanto experimentou a 

desconfiança na realização de novas transações comerciais com seus 

parceiros, em decorrência do cartão de crédito clonado, além de ter seu 

nome inserido em órgãos de proteção ao crédito. Corroborando: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. 

COMPENSAÇÃO DE CHEQUE CLONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. Houve falha na prestação do 

serviço, uma vez que a instituição financeira demandada compensou 

cheque clonado. Trata-se de relação regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, em face da falha na prestação do serviço, inafastável o 

dever de indenizar. Necessário redimensionamento da sucumbência, cujo 

encargo é de total responsabilidade da instituição bancária. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70058529686, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 22/05/2014 - Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 03/06/2014).” Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: DECLARAR 

inexistentes os valores constantes nas faturas referentes às compras 

realizadas em “ZP Invest Certo, Turismo e Entretenimento Rio de Janeiro”, 

no valor de R$ 1.193,52 (um mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e 

dois centavos). CONDENAR o reclamado a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. MANTENHO A 

LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 21781143. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001542-24.2019.8.11.0055 Autor (a): Sebastião Martins Cardoso Ré (u): 

Zurich Minas Brasil Seguros S/A Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO 

DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia técnica para solução do litígio. O autor sustenta que 

não contratou os serviços da empresa ré. Todavia, esta afirma que há 

relação jurídica entre as partes, para tanto, junta aos autos o áudio do 

atendimento telefônico no qual esta teria requerido serviços. Mostra-se 

imprescindível a realização de perícia fonográfica para averiguar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 258 de 813



veracidade e a similitude do referido áudio com a voz do autor. 

Sublinha-se que a citada perícia não se coaduna com a chamada “perícia 

informal” prevista no art. 35 da Lei 9.099/95, porque a primeira possui 

natureza complexa incompatível com os princípios que norteiam o rito 

sumaríssimo. Nesse sentido é o entendimento da E. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

APRESENTADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. A prova pericial fonética é a única pertinente 

para comprovar a ocorrência ou não de fraude na contratação e é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo-se, portanto, a extinção 

do processo sem resolução do mérito. VOTO Egrégia Turma: Trata-se de 

recurso inominado interposto por Claro S.A. contra sentença que declarou 

inexigível o débito questionado na petição inicial e a condenou ao 

pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. 

Aduz a recorrente que o débito motivador da negativação é legítimo, pois 

oriundo de contrato verbal havido entre as partes. A fim de comprovar sua 

alegação a recorrente apresentou, juntamente com a contestação, a 

gravação da ligação telefônica em que foi realizada a suposta 

contratação. A recorrida, por sua vez, impugnou referido documento, 

ressaltando a péssima qualidade do áudio, não permitindo saber se o 

contratante era mulher ou homem, bem como a forma como foram 

realizadas as perguntas, o que possibilitou a ocorrência de fraude. Neste 

caso, o ponto controvertido, in casu, reside em saber se a contratação 

dos serviços prestados pela empresa requerida em nome da requerente 

foi realizada pela própria requerente ou por terceiro. No caso dos autos, 

evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova 

pericial na voz da gravação, para atestar a sua veracidade. Registre-se 

que a realização da prova pericial impõe rito complexo que não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 

9.099/95, não se coaduna com a perícia fonética, de natureza complexa, 

que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade. A 

perícia fonética não pode ser realizada pela simples inquirição de técnico, 

conforme prevê o dispositivo legal mencionado. Forçoso concluir, assim, 

que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a 

demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova 

pericial complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito. Pelo exposto, reconheço, de ofício, a incompetência 

dos Juizados Especiais para julgar a lide e, via de consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. NELSON DORIGATTI Juiz de 

Direito – Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

655645220148110001/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) Assim, considerando ser este o 

ponto nevrálgico do caso posto em análise e por ser imprescindível 

produção de prova pericial complexa para sua adequada resolução, 

necessária é a extinção da presente demanda sem julgamento de mérito, 

por ser demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da alçada dos 

Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95[5]. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR EXTINTO o feito, nos 

termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas:

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001474-74.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CORREIA E SILVA LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O 

(ADVOGADO(A))

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT12228/O-O (ADVOGADO(A))

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT16261/O (ADVOGADO(A))

JOANA DALVA LEAO DIAS OAB - 655.255.071-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001474-74.2019.8.11.0055 Reclamante: MARIA CORREIA E SILVA LEÃO 

Reclamado: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, eis que não é 

obrigatória discussão administrativa. Passo ao exame do mérito. A 

Reclamante alega na petição inicial que constatou a existência de valores 

desconhecidos em sua conta corrente e, ao buscar o Reclamado foi 

informada que se tratava de empréstimo contratado via caixa eletrônico. 

Afirma que não tem ciência da contratação e que se ocorreu foi por algum 

erro, pelo que requereu que o valor fosse imediatamente restituído, sendo 

informada que deveria pagar as taxas remanescentes referentes as 

últimas cinco parcelas no montante de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais) cada, perfazendo um total de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 

reais), o que discorda, pelo que não houve utilização do valor. O Banco 

Reclamado, na contestação, afirma que houve contratação via caixa 

eletrônico com utilização de senha pessoal, inexistindo ato ilícito, 

pugnando pela improcedência da presente demanda. O caso em exame é 

de relação de consumo, na qual sobressai a hipossuficiência do 

consumidor, razão porque se impõe a inversão do ônus da prova com 

fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 
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serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A análise do processo e dos documentos a ele acostados 

verifica-se que foi efetivado depósito de valores na conta corrente da 

Reclamante, bem como que a contratação se deu via caixa eletrônico a 

qual a Reclamante afirma que, se efetivou, foi mediante erro substancial 

por não ter a intenção de contratar. Caso concreto em que restou 

comprovada a realização de contrato de empréstimo consignado no caixa 

eletrônico mediante a utilização de cartão magnético e digitação da senha 

pessoal, bem como demonstrado o crédito do valor contratado na conta 

bancária da autora. Não obstante isso, o conteúdo probatório evidencia a 

ocorrência de equívoco no momento da contratação quando do manuseio 

do terminal pela autora, porquanto essa, além de não reconhecer a 

pactuação, não utilizou a quantia referente à avença. Havendo, portanto, 

demonstração de que a contratação resultou de erro substancial, 

impõe-se a anulação do negócio jurídico e o restabelecimento das partes 

ao status quo ante. Nesse contexto entendo inexistir negócio jurídico 

válido e eficaz apto a ensejar as cobranças em nome da autora, pelo que 

merece ser reconhecida a declaração de inexistência de débito, mediante 

a restituição do valor integral efetivado administrativamente pela 

Reclamante. Corroborando: Ementa: CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO 

CONTRATADO. OPERAÇÃO PERFECTIBILIZADA MEDIANTE O USO DO 

CARTÃO BANCÁRIO DE POSSE DA AUTORA, COM USO DE SENHA 

PESSOAL E MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO. QUANTIA 

EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADA E PAULATINAMENTE ABSORVIDA 

PELAS OPERAÇÕES DE AMORTIZAÇÃO DO PRÓPRIO MÚTUO, DURANTE 

LONGO PERÍODO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. INDÍCIOS DE EQUIVOCO 

POR PARTE DA CORRENTISTA NO MANUSEIO DO CAIXA ELETRÔNICO. 

ERRO SUBSTANCIAL RECONHECIDO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS NO QUE EXCEDE À PRÓPRIA 

QUANTIA DISPONIBILIZADA. DECISÃO DE CUNHO EQUITATIVO. 

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71002977494, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 

25-08-2011). Outrossim, não há que se falar em indenização por danos 

morais no caso concreto, porquanto não verificada a ocorrência de falha 

na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, tampouco a 

prática de ato ilícito capaz de ensejar dano moral passível de reparação 

pecuniária. Ao revés, a narrativa da própria reclamante evidencia que ela 

própria deu relevante ensejo à ocorrência dos fatos narrados na inicial. 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS para: DECLARAR a inexistência do negócio jurídico descrito 

na petição inicial. IMPROCEDENTE o pleito de indenização por danos 

morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da 

Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001846-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERNANDES PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001846-23.2019.8.11.0055 Autor (a): Sebastiana Fernandes Pego Ré (u): 

Ace Seguradora S/A Ré (u): Banco Bradesco S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a 

realização de perícia técnica para solução do litígio. A autora sustenta que 

não contratou os serviços da empresa ré. Todavia, esta afirma que há 

relação jurídica entre as partes, para tanto, junta aos autos o áudio do 

atendimento telefônico no qual esta teria requerido serviços. Mostra-se 

imprescindível a realização de perícia fonográfica para averiguar a 

veracidade e a similitude do referido áudio com a voz do autor. 

Sublinha-se que a citada perícia não se coaduna com a chamada “perícia 

informal” prevista no art. 35 da Lei 9.099/95, porque a primeira possui 

natureza complexa incompatível com os princípios que norteiam o rito 

sumaríssimo. Nesse sentido é o entendimento da E. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

APRESENTADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. A prova pericial fonética é a única pertinente 

para comprovar a ocorrência ou não de fraude na contratação e é 

incompatível com o rito Juizado Especial, impondo-se, portanto, a extinção 

do processo sem resolução do mérito. VOTO Egrégia Turma: Trata-se de 

recurso inominado interposto por Claro S.A. contra sentença que declarou 

inexigível o débito questionado na petição inicial e a condenou ao 

pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. 

Aduz a recorrente que o débito motivador da negativação é legítimo, pois 

oriundo de contrato verbal havido entre as partes. A fim de comprovar sua 

alegação a recorrente apresentou, juntamente com a contestação, a 

gravação da ligação telefônica em que foi realizada a suposta 

contratação. A recorrida, por sua vez, impugnou referido documento, 

ressaltando a péssima qualidade do áudio, não permitindo saber se o 

contratante era mulher ou homem, bem como a forma como foram 

realizadas as perguntas, o que possibilitou a ocorrência de fraude. Neste 

caso, o ponto controvertido, in casu, reside em saber se a contratação 

dos serviços prestados pela empresa requerida em nome da requerente 

foi realizada pela própria requerente ou por terceiro. No caso dos autos, 

evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova 

pericial na voz da gravação, para atestar a sua veracidade. Registre-se 

que a realização da prova pericial impõe rito complexo que não se 

coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada. Conforme 

dispõe o artigo 3º, caput da Lei nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade". A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei nº 

9.099/95, não se coaduna com a perícia fonética, de natureza complexa, 

que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade. A 

perícia fonética não pode ser realizada pela simples inquirição de técnico, 

conforme prevê o dispositivo legal mencionado. Forçoso concluir, assim, 

que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a 
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demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova 

pericial complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito. Pelo exposto, reconheço, de ofício, a incompetência 

dos Juizados Especiais para julgar a lide e, via de consequência, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. NELSON DORIGATTI Juiz de 

Direito – Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

655645220148110001/2015, Turma Recursal Única, Julgado em 

08/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) Assim, considerando ser este o 

ponto nevrálgico do caso posto em análise e por ser imprescindível 

produção de prova pericial complexa para sua adequada resolução, 

necessária é a extinção da presente demanda sem julgamento de mérito, 

por ser demanda de maior complexidade, fugindo, assim, da alçada dos 

Juizados Especiais, na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95[5]. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por JULGAR EXTINTO o feito, nos 

termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001402-87.2019.8.11.0055. REQUERENTE: IZAUTINA DOS REIS 

CONSTANTINO REQUERIDO: VITAL VIDA PROMOCOES DE VENDAS LTDA 

- ME VISTOS ETC. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 301 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Nota-se que a reclamada foi 

regularmente citada e mesmo comparecendo à sessão de conciliação 

deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Logo, 

a procedência da pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente porque há 

documentos que demonstram o desconto indevido na folha de pagamento 

da aposentadoria da requerente. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, entendo 

que os fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. Noticia a 

parte reclamante que fora surpreendida com descontos realizados pela 

reclamada em sua conta corrente, onde recebe seus proventos de 

aposentadoria, na data de 01.04.2019 no valor de R$ 73,00 (setenta e três 

reais) e, outro desconto na data de 28.06.2019 também no valor de R$ 

73,00 (setenta e três reais), conforme extrato bancário anexo. A 

requerente alega que tais descontos não foram autorizados, razão pela 

qual requereu que fosse realizada a devolução em dobro dos valores 

cobrados e indenização por danos morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que sofreu danos em ver descontado em sua 

conta corrente valores que não contratou, negando assim qualquer 

relação contratual com a requerida. Assim, alega como fato constitutivo do 

seu direito a falha na prestação de serviços e a parte ré deixou de 

contestar e de instruir os autos com documento hábil que modificasse ou 

desconstituísse o direito da parte autora. Ora, a parte reclamada é 

responsável pela falha na prestação de serviços, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu serviço em 

realizar descontos indevidos na folha de pagamento da requerente. De 

outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a legalidade dos descontos realizados na conta 

corrente na requerente. A requerente por sua vez anexa aos autos o 

extrato bancário comprovando os descontos realizados. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na falha de prestação de serviços, o dano 

moral e nexo causal. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de falha na prestação de 

serviços da qual resultou em descontos indevidos na conta corrente da 

requerente, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a falha na prestação de serviços, bem como 

o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, 

no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se 
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de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cincomil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto aos danos materiais, entendo devida e devolução do 

valor descontado indevidamente, referente aos meses de abril/2019 e 

junho/2019 janeiro/2013 com comprovação nos autos, em dobro, nos 

termos do artigo 42, § único do CDC. 2. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

DECRETAÇÃO DA REVELIA e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial 

para CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida 

pelo INPC, a incidir a partir desta decisão. Ademais condeno a reclamada a 

pagar a requerente o valor de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois 

reais), referente ao dobro do valor descontado em folha de pagamento da 

conta da requerente, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a devendo 

ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a contar da data do efetivo desembolso, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001749-23.2019.8.11.0055. REQUERENTE: JOEL SOBRINHO CARDOSO, 

NEUZA TRAJANO DA SILVA REQUERIDO: MARCOS ANTONIO BASTOS 

QUINTEIRO JUNIOR, CANGUCU SERVICOS E COMERCIO DE GESSO LTDA - 

ME VISTOS ETC PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em miúdos, as partes realizaram 

acordo em audiência de conciliação (cf. ID 26721610 - Termo de audiência 

). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado 

acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam 

seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente 

feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001847-08.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SEBASTIANA FERNANDES 

PEGO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., BANCO 

BRADESCO SA VISTOS. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar de pedido de exclusão da 

reclamada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A do polo passivo da ação, 

tendo em vista que é possível verificar do extrato bancário, anexa pela 

requerente, que foi a reclamada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 

quem realizou o desconto na folha de pagamento da requerente, bem 

como que a segunda requerida efetuou a ativação do débito automático do 

seguro, e sendo assim ambas possuem legitimidade passiva para figurar 

nesta ação. Ultrapassada a análise preliminar passo ao exame de MÉRITO. 

A reclamante acima nominada ajuizou a presente reclamação aduzindo 

que o banco reclamado, em dezembro de 2018, realizou um desconto 

diretamente da sua conta corrente o valor de R$ 83,56 (oitenta e três reais 

e cinquenta e seis centavos) alusivo a um contrato de seguro. Contudo, 

segundo argumenta a reclamante, ela jamais contratou qualquer seguro 

com o banco reclamado, motivo pelo qual requer a condenação das 

reclamadas no pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado da 

reclamante bem como em indenização por dano moral. A primeira 

reclamada apresentou contestação (Id. 27554165 - Contestação) onde 

alegou, em síntese, a legalidade dos descontos apresentando cópia da 

proposta de contratação de seguro e que o pedido de indenização por 

dano moral deve ser julgado improcedente. Verifica-se que a proposta de 

contratação anexa pela primeira reclamada está assinada e datada de 

04.12.2017, onde alega que os débitos mencionados são referentes ao 

seguro denominado BILHETE AP BRADESCO, apólice 168956, o qual 

possuía ACIDENTE E ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL, com Capital 

Segurado máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo o prêmio inicial 

no valor de R$ 79,84 (setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 

Já no (Id. 27964324 - Contestação), as reclamadas apresentam 

contestação em petição conjunta alegando em síntese a legitimidade do 

débito, sem contudo anexar qualquer documento de comprovação da 

relação contratual. Verifico que o deslinde da demanda está diretamente 

relacionado à efetiva adesão da reclamante ao contrato de seguro 

descrito na inicial para então depois, em um segundo momento, verificar 

se da conduta das reclamadas exsurgiu algum dano de ordem moral 

suportado pela reclamante e o nexo de causalidade entre aquela conduta 

e eventual abalo psíquico sentido. Contudo, antes de chegar a uma 

conclusão, é preciso lembrar que a relação jurídica formada entre as 

partes é advinda de contrato bancário, estando sujeito aos ditames da 

legislação do consumidor. Com a edição do Código de Defesa do 

Consumidor extirpou-se o entendimento anterior de que não poderia o 
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Judiciário intervir nos negócios jurídicos, permitindo um controle maior 

sobre os abusos eventualmente cometidos. O insigne jurista NELSON 

NERY JÚNIOR pondera: “A evolução dos tempos e as realidades que 

cercam as atividades econômicas estavam a reclamar pensamento 

diverso daquele insculpido como dogma da vontade sobre tudo aquilo que 

foi ajustado pelas partes contratantes. E o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90), no que respeita aos aspectos contratuais da 

proteção ao consumidor, rompeu com a tradição do direito privado, cujas 

bases estão assentadas no liberalismo que reinava na época das grandes 

codificações européias do Século XIX, para relativizar o princípio de 

intangibilidade do conteúdo do contrato, alterando sobremodo a regra 

milenar expressa pelo brocardo ‘pacta sunt servanda’ a enfatizar o 

princípio da conservação do contrato.” (Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, pág. 273). In casu, resta perfeitamente caracterizada a 

condição da reclamante como consumidora e das empresas reclamadas 

como fornecedora, nos ditames dos arts. 2º e 3º do CDC. Sendo assim, 

verifico aplicável a inversão do ônus probandi conforme dicção do art. 6º, 

VIII, do CDC, pois patente nos autos a hipossuficiência da reclamante se 

em cotejo com o porte da empresa reclamada, além disso, as 

sustentações da reclamante soaram verossímeis, sobretudo depois da 

contestação apresentada, onde as reclamadas nem chegaram a alegar 

que, de fato, a reclamante aderiu ao contrato de seguro oferecido, 

apresentando uma proposta de contratação assinada na data de 

04.12.2017. Assim, se a reclamante alega que nunca contratou o seguro e 

as reclamadas afirmam o contrário, conclui-se que o ônus de provar a 

efetiva contratação era das reclamadas, do qual poderia facilmente se 

libertar com a juntada do contrato devidamente assinado pela reclamante, 

que corresponde ao desconto discutido. E mesmo que não se 

considerasse a inversão do ônus da prova, seria impossível à reclamante 

produzir prova de fato negativo. Pois bem. Em que pese a primeira 

reclamada apresentar uma proposta de contratação assinada pela 

requerente, este documento não representa a legitimidade desta relação 

contratual em especifico, objeto de discussão. Isso porque, a proposta 

esta datada de 04.12.2017 e o desconto foi realizado na data de 

04.12.2018, ou seja, o desconto foi realizado após um ano da assinatura e 

em valor superior ao que sustenta a reclamada. A reclamada sustenta a 

legitimidade do valor do desconto em R$ 79,84 (setenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), contudo o extrato apresenta o desconto de R$ 

83,56 (oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos). Não se verifica 

nos autos a justificação do que se refere a diferença a maior do desconto 

realizado, bem como que não houve explicação sobre o motivo de o 

primeiro desconto só ter sido realizado um ano após a assinatura da 

proposta. Como consequência, devem as reclamadas serem condenadas 

ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado da reclamante e 

adimplido por esta última na esteira do disposto no art. 42, parágrafo 

único, da Lei 8.078/90, que no caso em tela, redunda na quantia de R$ 

167,12 (cento e sessenta e sete reais e doze centavos), considerando 

que ocorreu o desconto do valor de R$ 83,56 (oitenta e três reais e 

cinquenta e seis centavos). Ademais, não é possível verificar da proposta 

de contratação anexa pela primeira reclamada, as condições referente 

aos valores da contratação, situação que leva a irregularidade do 

desconto. Fixada a premissa de que os descontos na conta corrente da 

reclamante derivaram de algo jamais por ela contratado, cumpre agora 

analisar se a reclamante suportou prejuízos de ordem moral capazes de 

amparar uma condenação em indenização por danos morais. A 

responsabilidade civil é uma das fontes das obrigações, importando no 

dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem em razão de um ato ilícito. 

Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é aquele que fere o ordenamento 

jurídico, gera a obrigação de indenizar, conforme o disposto no art. 927, 

do Código Civil de 2002. O pedido inicial está baseado no Direito comum, 

amparada pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, verbis: Art. 186: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito.” Mutatis mutandis, já tem decido os Tribunais, vejamos: 

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO. CONTRATO DIVERGENTE DA PROPOSTA ACEITA. 

CONTRATO DE MÚTUO. RESTITUIÇÃO. 1) A divergência entre a proposta 

inicial apresentada por instituição financeira e os descontos efetivados na 

folha de pagamento do servidor revela violação aos princípios da lealdade 

e boa-fé, impondo-se a devolução dos valores cobrados a maior. 2) A 

cobrança oriunda de cláusula posteriormente declarada nula enseja 

devolução simples. Precedentes do STJ. 3) Recurso a que se nega 

provimento. (TJ-AP - APL: 00141607620178030001 AP, Relator: 

Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 25/06/2019, 

Tribunal) No caso dos autos a proposta nem mesmo guarda 

correspondência com o início do desconto, o qual só veio a ocorrer um 

ano após a assinatura, sem qualquer comprovação de comunicação ao 

consumidor. Dessa forma, a pretensão da reclamante está condicionada 

ao preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, razão pela qual 

passo a verificar se restaram configurados os seus elementos, quais 

sejam, a conduta, o nexo causal e o dano. Saliente-se que se trata de 

relação de consumo e, como tal, a verificação dos danos causados 

prescinde da comprovação de culpa por parte das reclamadas, cabendo a 

esta o ônus de demonstrar satisfatoriamente que não deu causa, 

indevidamente, aos danos alegados. Por fim, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de descontos não 

autorizados, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA 

CONTA CORRENTE DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RI 618/2012, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no DJE 

10/07/2012) No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em 

assim sendo, o julgamento mais justo e equânime de acordo com o que 

consta dos autos, é a parcial procedência do pleito inicial, para 

reconhecer terem sido indevidos o desconto da quantia relativa ao 

contrato de seguro mencionado na inicial bem como para condenar as 

reclamadas ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado e 

para condenar as reclamadas em indenização por dano moral. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a reclamação para condenar 

as reclamadas ao pagamento da quantia R$ 167,12 (cento e sessenta e 

sete reais e doze centavos) acrescidos de juros de 1% desde a citação 

das reclamadas bem como corrigidos pelo INPC desde a data dos 

descontos indevidos, e para condenar solidariamente as requeridas no 

pagamento a parte autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir do evento danoso – data do desconto comprovado nos autos 

(Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 – STJ). Mantém-se a antecipação dos efeitos da 

tutela anteriormente deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer. Por 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. JÉSSICA 

DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-95.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRADE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

AUTOS: 1001492-95.2019.8.11.0055 AUTOR: JOSE ANDRADE DE SOUSA 

BANCO BRADESCO Re: ACE SEGURADORA S.A. 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Para os consumidores é possível a “facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6°, 

VIII, Lei 8.078/1990). Neste ínterim, reputo que as afirmações da parte 

autora são verossímeis, bem como se mostra o consumidor parte frágil e 

hipossuficiente nessa relação de consumo, não possuindo conhecimento 

específico sobre os serviços prestados pela ré e nem meios de constituir 

amplo acervo probatório. Dito isso, aplicando-se o artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, inverte-se o ônus da prova. Afasto a preliminar 

de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida, pois, não há dúvidas de 

que os descontos ocorreram na conta corrente da autora vinculada à 

entidade ré, por tal motivo, não há falar em ilegitimidade passiva. Nessa 

hipótese, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, preceitua que 

os fornecedores de produtos e prestação de serviços são responsáveis 

solidariamente pelos vícios deles decorrentes. Assim, entendo que ambas 

as rés estão na cadeia de fornecedores da relação consumerista 

discutida nos autos, por tal motivo, não há falar em ilegitimidade passiva. A 

parte autora, em síntese, narra que é aposentado segurado do INSS e 

teve descontos realizados indevidamente sobre os seus proventos, os 

referidos descontos decorrentes de negócios jurídicos desconhecidos 

pela autora e com débito em conta autorizada pela instituição financeira. 

Todavia, nega veemente ter realizado qualquer negócio jurídico com a 

primeira ré, bem como ilustra haver negligência da segunda requerida em 

permitir os descontos indevidos. Salienta ter buscado resolver o imbróglio 

administrativamente, porém tal medida se mostrou infrutífera. Diante desse 

fato pleiteia a repetição em dobro dos valores cobrados de forma indevida, 

bem como a compensação por danos morais que alega ter sofrido da 

conduta das rés. A ré BANCO BRADESCO aduziu que jamais formou 

qualquer relação jurídica com a parte autora, apenas realiza serviços 

bancários que lhe são solicitados, afirma que não praticou nenhuma 

conduta ilícita, motivo pelo qual não cabe e restituição de valores 

tampouco danos morais, pugna pela improcedência da demanda. A 

segunda ré CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, por sua vez, afirma que houve 

a contratação do seguro pela parte autora, aduziu que em atendimento a 

determinação judicial providenciou o cancelamento do seguro e a 

interrupção dos descontos, não realizou qualquer conduta ilícita razão 

pela qual não é devida a devolução de valores em dobro. Alega que o 

evento não trouxe abalo suscetível de indenização por danos morais, 

pugna pela improcedência da demanda. Analisando o acima narrado, bem 

como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in 

casu, resta controversa a contratação pela parte autora, eventual 

responsabilidade por fraude perpetrada por terceiros e as consequências 

daí advindas. Após detida análise dos autos, entendo assistir parcial 

razão a autora. Diante dessa negativa, caberia à ré demonstrar a 

regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos termos do artigo 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, porque inviável a produção de 

prova negativa. A requerida CHUBB SEGUROS BRASIL S/A não trouxe 

aos autos nenhuma prova idônea de que a contratação foi realizada pelo 

autor, apenas colaciona “telas sistêmicas”, que por sua vez, são 

imprestáveis a demonstrar a suposta relação jurídica entre as partes. 

Diante dessas particularidades, entendo inexistir negócio jurídico válido e 

eficaz apto a ensejar os descontos. Aliás, é oportuno consignar que o 

risco do negócio jurídico corre por conta exclusiva do fornecedor de 

serviços, não podendo o consumidor responder por eventual fraude 

perpetrada por terceiro. A ocorrência desta não caracteriza excludente de 

responsabilidade, devendo munir-se o fornecedor de todas as 

ferramentas necessárias para evitá-las, absorvendo os danos 

decorrentes da sua atividade. Ademais, a segunda ré não demonstrou ter 

atuado com diligência quando permitiu os descontos na conta corrente da 

autora, tampouco ter se precavido em relação à possibilidade de fraude 

perpetrada por terceiro. Assim, entendo existente falha na prestação do 

serviço (contratação por terceiro fraudador) e consequente dever de 

compensar. Logo, considerando que os descontos realizados no benefício 

previdenciário da requerente são ilegais e indevidos, deve as requeridas 

serem condenadas a restituir os valores descontados do benefício 

previdenciário da requerente. Quanto à responsabilidade civil, tem-se que 

a do fornecedor por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, 

a teor da simples leitura do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse caso a responsabilidade pelos danos decorrentes deste ato é da 

ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do fornecedor (cf. art. 14 do 

CDC[5]), tanto por lhe ser inerente o risco do negócio. Neste sentido é o 

posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: [...] Descurando-se o estabelecimento comercial das cautelas 

necessárias à realização de venda mediante cartão de crédito, responde 

pelos danos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros. Se o 

comerciante não comprovou ter agido com a diligência devida para 

regularidade da negociação, deverá assumir o risco do negócio. (Ap 

102663/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (grifo 

nosso). É oportuno salientar que a falta de cautela da empresa em seu 

procedimento de contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não 

contratou os serviços, é ato ilícito que gera dever de indenizar. Assim, 

considerando ser a ré responsável pelos descontos indevidos nos 

proventos do autor, necessário é que os danos advindos desta 

negligência sejam devidamente reparados. Por fim, não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de descontos não 

autorizados, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal Única do Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DA 

CONTA CORRENTE DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RI 618/2012, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no DJE 

10/07/2012) No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Outrossim, no tocante a indenização por danos materiais, entendo o 

pedido procedente. Isso porque não há dúvidas de que a ré – constatada 
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a fraude – deveriam ter cancelado o contrato e as cobranças futuras, bem 

como devolvido todos os pagamentos realizados (e comprovados nos 

autos) pelo autor. Não o fazendo atuaram negligentemente. Deste fato 

surge o dever de repetir o indébito de forma dobrada, na forma do 

parágrafo único do art. 42 do CDC. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: a) 

Condenar solidariamente as requeridas a restituir, de forma dobrada, os 

valores descontados na conta corrente da autora, exclusivamente os 

comprovados nos autos (cf. nº 22085732) sobre os quais incidirá 

correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de 

mora simples de 1% ao mês, a partir da citação; b) Condenar 

solidariamente as requeridas no pagamento a parte autora do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do 

desconto nos proventos comprovado nos autos (Súmula 54 – STJ), e 

correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – 

STJ). Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente 

deferida, tornando definitiva a obrigação de fazer. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 21 de Fevereiro de 2020. Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 21 Fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Neste sentido, 

mutatis mutandis, é o entendimento do E. STJ: “1. A responsabilidade do 

fornecedor é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado 

que ele não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do 

seu negócio, pois emitiu crédito a terceiros que se utilizaram dos dados 

pessoais do usuário, o que resultou na sua inclusão em cadastro de 

inadimplentes. [...] (AgRg no AREsp 658.346/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-50.2019.8.11.0055
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P. H. S. B. (REQUERENTE)

ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS (REQUERENTE)

WANDERLEY LENIR DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA DA SILVA OAB - 024.212.611-12 
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. Relatório: Dispensado, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

Fundamentação: Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Inicialmente, verifico que a presente ação tem 

como uma das partes do polo ativo PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS, 

menor impúbere, representado por sua genitora FERNANDA APARECIDA 

DA SILVA conforme consta na inicial. Ocorre que o Capítulo II, Seção III, da 

Lei nº 9.099, de 1995, ao tratar das partes nos Juizados Especiais Cíveis 

dispõe no art. 8º, “caput”: “Não poderão ser partes, no processo instituído 

por este Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.” (grifei). É 

de se ressaltar que em sede dos Juizados Especiais Estaduais, não detém 

capacidade para estar em Juízo nem o absolutamente nem o relativamente 

incapaz, conforme se infere do disposto no parágrafo único do citado 

dispositivo legal. Por tais motivos, entendo que o menor não pode figurar 

como autor nesta ação aqui proposta. Frise-se, no entanto, que seu direito 

de ação poderá ser exercido perante a justiça comum, se assim o desejar. 

Dessa forma, com amparo no artigo 8º da Lei 9.099/95, reconheço a 

incapacidade para ser parte do menor PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS, 

com fundamento no artigo 51, IV, do mesmo diploma normativo, excluiu o 

menor no polo ativo da presente demanda, com base no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil, c.c. art. 8º, “caput”, da Lei 9.099, de 1995. 

Presentes os pressupostos de constituição e de validade do processo, 

bem como as condições da ação, e não havendo preliminares, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto são aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Inclusive no que toca a inversão do ônus probatório, 

conforme art. 6º, inc. VIII do CDC, a qual defiro por verificar a 

hipossuficiência da parte autora no presente caso. Importante mencionar 

que a segunda ré AVIANCA BRASIL não se fez presente à audiência de 

conciliação realizada na data de 09 de Julho de 2019, às 14h15m (cf. ID 

n.21491861), devidamente intimada (cf. ID n 21091520). Neste contexto, 

conforme disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a 

decretação de revelia em desfavor da segunda ré. A revelia é ato 

processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações do autor, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Em síntese, o autor pleiteia o ressarcimento de valores em 

relação a compra de passagens e compensação por danos morais e 

decorrentes de má prestação do serviço de transporte aéreo fornecido 

pelas rés. Para tanto, alega que em 05 de Dezembro de 2018 contratou o 

citado serviço com saída de Cuiabá/MT às 4h15m do dia 01 de Maio de 

2019 e chegada em Recife às 11h55m do mesmo dia. Bem como, adquiriu 

o trecho de volta com saída no dia 07 de Maio de 2019 às 16h55m e 

chegada às 00h50m dia ambos os voos com conexão em São Paulo/SP 

(Aeroporto Internacional de Guarulhos) (cf. ID 20438682). A primeira ré, 

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, alega que o 
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cancelamento ocorrido foge de suas responsabilidades, sendo única e 

exclusivamente da alçada da segunda ré AVIANCA. A ré, ao seu turno, 

afirma que o cancelamento foi previamente informado aos autores, no 

prazo estipulado em Resolução pela ANAC e que os voos da empresa 

Avianca foram cancelados devido à recuperação judicial no mês de 

dezembro de 2018. razão pela qual inexistiria qualquer violação a direito 

da personalidade do autor. Em que pesem as alegações desta, reputo 

existir parcial razão ao autor. No caso entendo haver solidariedade entre 

as rés, isto porque ambas estão inseridas na cadeia de fornecedores 

contratados pelo autor, assim, havendo danos decorrentes de falha na 

prestação de serviços sobre ambas recai o dever de reparar. Neste 

sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL - RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DO VOO - AGÊNCIA DE 

TURISMO - LEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 

PRELIMINAR REJEITADA - DEVER DE RESSARCIR - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - QUANTIA REDUZIDA - NEGADO PROVIMENTO. A agência de 

turismo é parte legítima para figurar no polo passivo da ação e responde 

solidariamente por falhas na prestação dos serviços incluídos no pacote 

vendido, tendo em vista as regras do Código de Defesa do Consumidor. Já 

o fornecedor responde objetivamente e tem de indenizar pelo abalo moral 

causado, que em atraso de voo é in re ipsa, cujo valor deve ser fixado 

com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, à extensão dos prejuízos e à capacidade econômica das partes. 

(AgR 58702/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) 

RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA 

MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – 

CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA 

EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

– REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por 

parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível 

indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos 

causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso 

na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o 

enriquecimento injustificado. (Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado 

no DJE 10/08/2015) RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE 

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA 

COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – 

DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por 

parte da companhia aérea em razão do cancelamento do voo, cabível 

indenização por dano moral, em decorrência dos constrangimentos 

causados ao consumidor. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso 

na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o 

enriquecimento injustificado. (Ap 66676/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado 

no DJE 10/08/2015) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO 

NACIONAL – CANCELAMENTO DE VÔO – IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DA VIAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

CARACTERIZADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO 

– RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE 

COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A empresa transportadora está adstrita ao cumprimento de 

suas obrigações contratuais. Se da inobservância desse dever 

sobrevieram transtornos ao passageiro, torna-se cabível a indenização. A 

responsabilidade das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do 

CDC), somente podendo ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de 

terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, o que não 

ocorreu na hipótese. Ao realizar o serviço para qual se prestou, a 

empresa de transporte aéreo assume os riscos inerentes às falhas do 

seu serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados dos voos, 

devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais 

prejuízos. Dano moral é aquele causado injustamente a outrem, que não 

atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida 

injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, 

presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte 

aéreos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade 

para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e 

desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual 

natureza. É devida a restituição dos valores não reembolsados, 

despendidos com a passagem aérea não utilizada em decorrência de 

cancelamento injustificado de voo, na forma simples, já que a situação 

apresentada não se enquadra na hipótese do art. 42, parágrafo único, do 

CDC. (Ap 144186/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 10/04/2014) Deste modo, 

entendo estar caracterizada a falha na prestação de serviço da segunda 

requerida especialmente porque realiza a intermediação de venda de 

passagens áreas embora não tendo culpa direta no cancelamento do voo, 

responde pela ausência de prestação de serviços, pois, atua na cadeia de 

fornecedores de serviços. Portanto, deve ser a ré responsabilizada na 

reparação de danos existentes, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, que diz: “o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. A responsabilidade é objetiva, somente sendo 

afastada quando comprovado que uma vez prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa é exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do 

art. 14, do CDC), do que não se desincumbiu. No que tange o dano moral a 

ser reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra 

subjetiva da pessoa. Outrossim, a impotência do consumidor às práticas 

usuais do fornecedor, como no caso em tela, causam mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação. 

Referida conduta não é correta, e deve ser reprimida, porque fere os 

deveres contratuais anexos ou laterais de conduta, “que são deveres 

inerentes a qualquer negócio, sem necessidade de previsão no 

instrumento. Entre eles merecem destaque o dever de cuidado, o dever de 

respeito, o dever de lealdade, o dever de probidade, o dever de informar, 

o dever de transparência, o dever de agir honestamente e com 

razoabilidade”. Dito isso, devem indenizar o autor em danos morais, cuja 

prova é dispensada, pois presumida. Configuram-se in re ipsa, isto é, 

decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos causados 

pelo evento, prescindindo de provas[5]. Bem como por não ter sido 

respeitado o dever de informação adequada correlata a prestação de 

serviço in casu. Posto isso, considerando-se as circunstâncias do caso, a 

condição econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação, 

entendo que o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais 

a serem pagos pelas partes rés, solidariamente, é justo. 3. Dispositivo: 

Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial para: A) Condenar solidariamente as rés no ressarcimento de 

valores referentes à compra de passagens no valor de R$ 1.807,30 (mil e 

oitocentos e sete reais e trinta centavos), com incidência de juros de mora 

de 1% ao mês na forma simples, correção monetária pelo INPC a incidir da 

data do pagamento da obrigação. B) Condenar solidariamente as rés ao 

pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, a cada um dos autores ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS e 

WANDERLEI LENIR DE BARROS, sobre o qual incidirá juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de 

responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento. C) Deixo de analisar a manifestação do (ID 23206789), uma 

vez que trata-se de pedido novo. Frise-se, no entanto, que seu direito de 

ação poderá ser exercido via eleita adequada. Sem custas ou honorários 

nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. Por consequência, opino por julgar 

extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 de Fevereiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Matrícula: 40.669 Juíza Leiga. Vistos etc. Trata-se de procedimento 
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cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 11 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADO POR ATRASO 

DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO PRESUMIDO - VALOR 

REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Em casos de descumprimento do contrato de 

transporte aéreo, deve o transportador responder objetivamente pelos 

danos morais decorrentes do atraso do vôo, nos termos do artigo 14 do 

CDC. Os danos morais configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos 

transtornos, preocupações e aborrecimentos causados evento, 

prescindindo de provas. O valor da indenização por danos morais deve 

ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, 

proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a situação 

financeira das partes. (Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no 

DJE 18/09/2015) (grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-45.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

E.L IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE LUCIA DA COSTA SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Nos presentes autos de execução de título extrajudicial 

necessário o exequente traga aos autos demonstrativo atualizado do valor 

executado, conforme despacho do Magistrado (ID 24702917). 3. Bem 

como, resta comprovado ter sido o exequente devidamente intimado em 21 

de outubro de 2019, para manifestar-se nos autos no prazo de 10 dias 

sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. Neste 

contexto, houve intimação do exequente, entretanto o prazo determinado 

transcorreu in albis (cf. certidão em ID n. 29257024). Portanto, à espécie 

se aplica o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. 4. Ante o 

exposto, julgo extinto o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 14 de Fevereiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula n. 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 14 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

alisson de azevedo OAB - MT12082/O (ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

22 CIRETRAN TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001636-06.2018.8.11.0055 Reclamante: ALESSANDRA APARECIDA 

FRANGIOTTI MARTINS Reclamado: CIRETRAN TANGARÁ DA SERRA 

Reclamada: SEFAZ – SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A nova sistemática processual trouxe como 

norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 

4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 
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Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pelos réus. Portanto, quanto ao exame da preliminar 

suscitada pelo demandado, como o mérito é favorável ao réu, dispensa-se 

o exame das questões prefaciais invocadas em atenção ao princípio da 

primazia do julgamento do mérito. No mesmo sentido, exemplifica a 

doutrina: “(...) se em vez de dizer que o autor é parte ilegítima, for possível 

dizer que não tem o direito que afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil. Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). 

Avanço à análise do mérito da pretensão. A Reclamante alega que 

possuía um veículo VW Voyage 1.0, placa OBF 0700, ano 2012/2013, cor 

prata, o qual, em 15/03/2016 ficou sem condições de rodagem após danos 

sofridos decorrentes de acidente com seu esposo. Argumenta que em 

dezembro/2017 seu esposo levou o veículo à Oficina Espaço Clássico do 

Sr. Ricardo Quirino da Silva, cuja finalidade era fazer um orçamento 

visando a recuperação do veículo, no entanto, houve proposta para 

compra do veículo, negócio este aceito. Argumenta ainda que em 

13/03/2018 o filho reconheceu a placa do veículo em um veículo 

semelhante e, ao buscar o comprador foi informada de que haviam sido 

vendidas algumas peças do veículo, no entanto, não acreditando na 

narrativa, efetivou Boletim de Ocorrência e foi instaurado inquérito para 

investigação. Desta feita, pleiteia a baixa do chassi e declaração do 

veículo como sucata a fim de evitar novos débitos e suspensão dos 

débitos do ano de 2018. Denota-se que a jurisprudência do STJ tem 

permitido a prova cabal da “verdade real”, considerando o prazo de 

indicação do condutor e comunicado de transferência mera preclusão 

administrativa, que não vincularia o Poder Judiciário. ADMINISTRATIVO. 

TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO 

PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. 

PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE 

ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, 

EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO 

CONTROLE JURISDICIONAL. 1. Em relação à malversação do art. 257, § 

7º, do CTB - que determina que “não sendo imediata a identificação do 

infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a 

notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o 

CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável 

pela infração” -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal 

dispositivo consagra é meramente administrativa. 2. Assim sendo, a 

verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a 

presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) 

criada na esfera administrativa. 3. Agravo regimental não provido. 

Assinado eletronicamente por Mauricio Alves Duarte Confira autenticidade 

em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000711186608. 

Página 1/5 (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJE 27/04/2011). É 

bem verdade que este juízo, seguindo a orientação do STJ, admitiu a 

indicação de condutor após o prazo de lei, cfe. AC 70052213907, 

conforme prova segura e verossímil da real condução e propriedade para 

superar as disposições legais dos artigos 123, 134, 233 e 257 do CTB. 

Atente-se que a lei determina que alguém é responsável pelos tributos, 

mas se não fosse chamado à lide, seria autorizar a impunidade. No caso, 

o comprador sequer integrou a lide, sendo somente mencionado, pois a 

autora não requereu a transferência dos débitos a este e nem mesmo 

apresentou qualquer documento firmado apto a corroborar com suas 

alegações. O art. 134 do CTB exime o antigo proprietário de eventuais 

penalidades impostas até o registro de transferência de propriedade pelo 

comprador, conforme arts. 123 e 233 do CTB. Destarte, não tendo a 

autora regularizado a devida transferência do automóvel junto ao 

DETRAN-MT, como lhe impõe a lei, não há como se furtar da 

responsabilidade pelos tributos correspondentes, em observância aos 

estritos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro: “No caso de 

transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao 

órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 

cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, 

devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data 

da comunicação.” Nesse sentido, confirmando julgamento nos termos do 

art. 285-A do CPC, exarado no proc. 1.10.0117544-2: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PROCEDIMENTO DE SUSPENSAO 

DO DIREITO DE DIRIGIR. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO 

CTB. RESPONSABILIDADE DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. Conquanto para 

efeitos civis baste a tradição para a alienação do veículo, no plano 

administrativo é preciso que o anterior proprietário comunique o DETRAN 

acerca da transferência do bem, sendo este responsável pelas 

penalidades impostas até a data da transferência registral da propriedade 

do automóvel. Inteligência dos arts. 123, I e §1º, e 134 do CTB. 

Precedentes. APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM 

FULCRO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. (70038389805) Idem: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RÉU REVEL. 

RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ALIENADO. 

ART. 134 DO CTB. ÔNUS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de condenação ao pagamento das multas 

e cominação de multa por descumprimento, relativamente ao negócio de 

compra e venda em que o veículo Fiat Uno, de propriedade do autor, foi 

entregue à revenda ré como parte do pagamento de um novo veículo, 

julgada improcedente na origem. Frente à revelia do réu, reputam-se 

verdadeiras as alegações despendidas na peça portal, de que as partes 

comercializaram um veículo junto à revenda demandada, na qual foi 

entregue o veículo Fiat Uno, ano/modelo 1995/1996, de propriedade do 

autor, como parte do pagamento, mais uma quantia em dinheiro, ao efeito 

de quitar o contrato que ora entabularam. No entanto, é a responsabilidade 

do adquirente pela transferência do veículo junto o DETRAN que esbarra a 

improcedência da demanda, Assinado eletronicamente por Mauricio Alves 

Duarte Confira autenticidade em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, 

informando 0000711186608. Página 2/5 mesmo considerando a presunção 

de veracidade dos fatos, pois não obstante a transferência da 

propriedade para efeitos civis esteja vinculada somente da tradição do 

bem, na via administrativa, é do antigo proprietário a responsabilidade pela 

ciência e transferência do veículo no órgão competente - DETRAN, tendo 

em vista o que dispõem os artigos 123, inciso I e §1º, e 134, ambos do 

Código de Trânsito Brasileiro. No que tange aos prejuízos materiais 

relativos às multas de trânsito, estes não podem ser suportados por 

aquele que não deu causa aos eventos, haja vista o caráter 

personalíssimo das infrações de trânsito. Responsabilidade do condutor, 

“ex vi” art. 257, §3º do CTB. No entanto, o autor não demonstrou “quantum 

satis”, que tenha pagado tais autuações, limitando-se a colacionar aos 

autos as notificações das infrações, pelo que não lhe assiste o direito à 

indenização dos valores imputados às multas de trânsito. Manutenção da 

sentença que julgou improcedente a ação. (70033076142, REL. DR. 

NIWTON CARPES DA SILVA). Ao contrário do alegado na inicial, não 

houve comunicação de venda e o veículo ainda permanece registrado em 

nome da autora. Logo, o Detran/MT desconhecia a tradição noticiada nos 

autos. Ocorre que a relação jurídica privada entre a autora e o adquirente 

do veículo é estranha ao Detran/MT, que se baseia nos registros públicos 

constantes do seu banco de dados, vinculados administrativamente ao 

proprietário, razão pela qual o proceder da autarquia reveste-se de 

absoluta legalidade, pois desconhecia o negócio particular entabulado. 

Assim como se exige que o órgão de trânsito notifique o proprietário de 

veículo em procedimento instaurado, a recíproca também é verdadeira 

para o proprietário comunicar o Detran de qualquer alteração envolvendo 

o veículo. Cumpre ressaltar que a dispensa dessa providência legal de 

cunho administrativo, mesmo que não seja o caso dos autos, pode se 

prestar a fraudes, como a hipótese de simular uma transferência com o 

intuito de obter futura isenção judicial das responsabilidades por infrações 

cometidas com o veículo. A responsabilidade pelos tributos decorreu de 

exclusiva inércia e incúria da própria autora, que não providenciou no que 

lhe cabia, dispensando qualquer exigência de obrigação de fazer por 

parte de terceiro. Ou seja, cumpria a autora regularizar a transferência no 

prazo legal e comunicar a venda ao comprador, sem depender dele. Por 

isso, é inexigível do comprador que suprisse a desídia da autora, que 

deixou de providenciar no resguardo do seu próprio interesse. Enfim, não 

pediu a transferência registral do veículo, nem pediu a transferência dos 

tributos ao comprador, nem mesmo efetuou qualquer comunicado ao órgão 

competente, desta feita, não merece procedência o pleito de suspensão 

dos tributos gerados no ano de 2018, pelo que, ainda que o veículo 

estivesse deteriorado ainda existia. No mais, o art. 1º do Decreto 
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40.846/96 disciplina a possibilidade de dispensa do pagamento do IPVA 

por motivos que descaracterizem o domínio ou a posse do veículo: Art. 1º 

- Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos 

Automotores IPVA – quando ocorrer a perda total do veículo por furto, 

roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse. 

No entanto, é importante ressaltar que o fato gerador do IPVA, por 

expressa disposição legal, dentre outras previstas, ocorre no dia 1º de 

janeiro de cada ano, em relação ao exercício anterior, nos termos do artigo 

3º, inc. V, da Lei 7.301/00, data a partir da qual surge a obrigação de o 

contribuinte efetivar o seu recolhimento. Desta feita, não restou 

demonstrado nos autos a transmissão de propriedade e venda do veículo 

como sucata, não tendo sido apresentado qualquer contrato firmado, nem 

mesmo qualquer comunicação ao DETRAN de descaracterização do 

veículo para baixa do registro do veículo no cadastro específico, conforme 

dispõe o § 1º do artigo 29-B da Lei 7.301/00, sendo este procedimento 

obrigatório e administrativo. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial. Por conseqüência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000888-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ROMAGNA GONZALES (REQUERENTE)

GUILHERME EDUARDO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANJOLINO RUMANIA OAB - MT24181/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RAFAEL GAZZINEO OAB - CE0023495A (ADVOGADO(A))

NELSON BRUNO DO REGO VALENCA OAB - CE15783 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000888-71.2018.8.11.0055 Reclamante: LETICIA ROMAGNA GONZALES 

Reclamante: GUILHERME EDUARDO COUTINHO Reclamada: BEACH PARK 

VACATION CLUB Reclamada: RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INTERCÂMBIO LTDA SENTENÇA Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de perda do objeto, pelo 

que o pleito refere-se à restituição de valores e indenização por danos 

morais e não rescisão contratual. Rejeito ainda a preliminar de ausência de 

ilegitimidade passiva suscitada pelas Reclamadas, com base no disposto 

do artigo 18, CDC, em virtude da solidariedade dos integrantes da cadeia 

de fornecedores. Por fim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de 

agir, a qual se confunde com o mérito, sendo julgada em momento 

oportuno. Narram os Reclamantes que firmaram contrato de cessão, 

modalidade time sharing, para utilização de pontos em viagens diante de 

muita insistência de prepostos das Reclamadas, no entanto, quando foram 

utilizar foram informados de taxas administrativas que tornavam a viagem 

incondizente com suas condições financeiras, taxas estas não 

informadas anteriormente, pelo que requereram a rescisão contratual, 

pugnando pela restituição de 90% do valor pago. As Reclamadas, em 

defesa, alegam que os Reclamantes pleitearam a restituição por falta de 

condições financeiras para manter o pagamento e não por inadimplemento 

das empresas, sendo indevida a restituição de valores. A Primeira 

Reclamada alega ainda que ficou acordado com os autores que utilizariam 

os valores pagos no parque. Da análise do processo e dos documentos 

que o instruem, verifica-se incontroversa a existência do contrato firmado 

pelos autores, bem como que houve distrato, ficando retido 100% do 

montante pago. Ao tempo em que o referido art. 413 do CC possibilita a 

redução equitativa da penalidade, o art. 51, II e IV, do CDC, estabelece que 

são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais que 

subtraiam a opção de reembolso da quantia já paga ou que provoquem 

desvantagem exagerada. A respeito do tema, a doutrina firmou 

entendimento de que, "na hipótese de desfazimento do negócio principal, 

seja por mútuo consenso ou por motivo de força maior, as arras devem 

ser devolvidas ao 'reus debendi', sob pena de caracterizar-se 

enriquecimento sem causa" (in Curso de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro - 

Forense, 2008, p. 454). Ainda que os autores não tenham pedido a 

rescisão com base em descumprimento contratual por parte da empresa, 

por se tratar de relação de consumo, o comprador tem o direito de 

rescindir o contrato. Ademais, as cláusulas contratuais sempre deverão 

ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do 

CDC). Nos termos do art. 6º, V, do CDC, é direito básico do consumidor a 

possibilidade de modificação das cláusulas contratuais onerosas ou a 

revisão em decorrência de fato superveniente que tornem as cláusulas 

excessivamente onerosas para o consumidor. Portanto, poderá haver a 

desistência contratual, sem que o consumidor perca as prestações já 

pagas ou arque com a totalidade do valor contratado, se ainda não foi 

pago. Desta feita, inviável o abatimento de 100%, sob pena de 

enriquecimento injustificado das Reclamadas. Ademais, admissível o 

percentual de 10%, tomando por base o princípio da razoabilidade. No 

mais, não restou demonstrado qualquer acordo firmado para utilização do 

valor no parque, conforme informado, não sendo as telas sistêmicas aptas 

a demonstrar qualquer acordo firmado. Não pode, portanto, o consumidor 

ser apenado exorbitantemente em virtude da desistência antecipada. No 

entanto, não merece acolhimento o pleito de danos morais, os quais não 

restaram demonstrado, não passando a situação de mero dissabor, não 

dando ensejo à indenização, não se podendo perder de vista que o pleito 

de restituição se deu somente após o término do contrato. Corroborando: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE TIME 

SHARING. RESOLUÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. DANOS 

MORAIS. Ausência de interesse em recorrer adesivamente por parte dos 

réus. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto nos arts. 177 do 

CC/1916 e 205 do CC/2002 nas pretensões indenizatórias decorrentes de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 269 de 813



inadimplemento contratual. Decreto de prescrição afastado. A primeira ré 

detém legitimidade para a causa, uma vez demonstrada sua vinculação ao 

empreendimento hoteleiro oferecido aos autores. Ilegitimidade passiva do 

segundo réu reconhecida, pois não participou dos contratos entabulados 

e seu nome não aparece em documentos que possam sugerir a sua 

ligação pessoal com o empreendimento. Demonstrado que os autores não 

usufruíram das diárias a que tinham direito em face do fechamento e 

venda do hotel objeto do contrato, restou configurado o inadimplemento 

contratual por parte das demandadas, ensejando a resolução do contrato. 

Falta de prova do desembolso de valores que inviabiliza acolher o pedido 

de ressarcimento. Dano moral não configurado, pois o mero 

descumprimento contratual, por si só, não causa prejuízo moral 

indenizável. Sucumbência redistribuída. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SEGUNDO RÉU RECONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO 

ADESIVO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70071856512, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em: 14-06-2017). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação para SOLIDARIAMENTE: CONDENAR as 

Reclamadas a ressarcirem aos Reclamantes o montante de 90% do valor 

pago pelo contrato firmado, valor este equivalente a R$ 4.433,00 (quatro 

mil, quatrocentos e trinta e três reais), o qual deverá ser corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros da data do desembolso de cada parcela. 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de danos morais. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. P. I. C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002327-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ALVES BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA OAB - MT12075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002327-20.2018.8.11.0055 Reclamante: NILSON ALVES BORBA 

Reclamado: BANCO DO BRASIL S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Indefiro ainda preliminar referente à impugnação do pedido de 

deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o 

requerimento de gratuidade ocorre quando da interposição de recurso 

inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 

9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, a qual se confunde 

com o mérito. Passo ao exame do mérito. Na petição inicial o Reclamante 

alega que possuía relação jurídica com o Reclamado através de conta que 

abriu para um novo negócio que exigia abertura de conta na instituição 

bancária, o que posteriormente não se concretizou. Argumenta que, ainda 

assim, permaneceu quitando as taxas de manutenção da conta e em 

maio/2016 depositou o valor do saldo devedor e requereu o cancelamento 

da conta. Posteriormente tomou conhecimento de que a conta permanecia 

ativa e que teve seu nome inserido em órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando pela declaração de inexistência de débito, cancelamento 

definitivo da conta e indenização por danos morais. O banco Reclamado, 

em sua defesa, alega que o Reclamante abriu conta corrente, contratou 

pacote de serviços e limite de cheque especial, sendo legítima a inscrição 

de seus dados no cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo 

e os documentos a ele acostados, verifica-se que é incontroverso que o 

Reclamante contratou os serviços do Reclamado conforme documentos 

anexos pelas partes. Contudo, o Reclamado não demonstrou a origem do 

débito, bem como na defesa informa que se trata de cobrança de taxas de 

manutenção da conta. No entanto, é factível que a conta bancária estava 

inativa, conforme se observa dos extratos bancários anexos à inicial, 

corroborando com a narrativa do Reclamante, e, ainda assim, o Reclamado 

continuou a cobrar a taxa de manutenção da mesma e serviços. Tal 

conduta se mostra indevida, na medida em que exige uma contraprestação 

do consumidor sem a efetiva utilização do serviço, prática esta vedada de 

acordo com o art. 39, V do CDC. Assim, verifica-se que o banco 

Reclamado agiu ilicitamente ao efetuar cobranças e inscrever os dados da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por dívida decorrente de 

taxas de manutenção e serviços de conta inativa, restando patente a falha 

na prestação do serviço, passível de indenização, conforme disposto no 

art. 14 do CDC. Corroborando: “APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONTA CORRENTE INATIVA 

COBRANÇA ABUSIVA TARIFAS SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS. I. São 

indevidos os lançamentos feitos na conta corrente do consumidor 

instituição financeira que sequer inativou a conta corrente e cobra por 

serviços não utilizados; II. Dano moral caracterizado pela conduta abusiva 

do apelado por não ter procedido ao encerramento da conta ou declarado 

sua inatividade, fazendo com que surgissem débitos que levaram à 

negativação do nome do autor, sem qualquer utilização dos serviços; III. O 

abalo de crédito viola elemento integrante da moral humana, constituindo 

dano (modalidades própria e imprópria) indenizável inteligência dos artigos 

186, 188 e 927 do Código Civil; (...). RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

91259349720098260000 SP 9125934-97.2009.8.26.0000, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/05/2014, 20ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/05/2014)” Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: DECLARAR a 

inexigibilidade do débito discutido na presente demanda. CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido 
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monetariamente (INPC/IBGE) desta decisão e acrescido de juros legais a 

partir da citação. Ademais, determino a expedição de oficio ao órgão de 

proteção ao crédito para que promova a baixa da inscrição do autor de 

seu cadastro. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JONES FERREIRA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT11335-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002199-97.2018.8.11.0055 Reclamante: ALAN JONES FERREIRA 

TEODORO Reclamada: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÃO LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de ausência de interesse 

de agir, a qual se confunde com o mérito, sendo julgada em momento 

oportuno. Passo a análise do mérito. Alega o Reclamante em sua petição 

inicial que possui conta com a Reclamada, bem como que sua namorada 

possui outra conta diversa, tendo sido suspensa sua conta mesmo 

inexistindo pendências, sob o fundamento de que havia pendência na 

conta de sua namorada. Argumenta que foi bloqueado em sua conta o 

valor de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais), e, diante da 

necessidade de utilização, quitou o valor devido pela namorada, ainda 

assim permanecendo suspensa a conta, pugnando pela liberação do valor 

e indenização por danos morais. A Reclamada, em contestação, afirma 

que foram constatadas suspeita de fraude e utilização fora dos termos 

contratados, pelo que agiu no exercício regular do direito. Argumenta 

ainda que, embora a conta esteja suspensa, o valor está liberado para 

uso. Analisando o processo, verifica-se que assiste razão ao Reclamante, 

porquanto a Reclamada não apresenta qualquer contrato ou documento 

que demonstre que é responsável por débitos adquiridos de terceiro – sua 

namorada, nem mesmo demonstra que houve utilização em divergência 

com os termos de uso. Desta feita, não sendo o Reclamante devedor, a 

Reclamada deverá valer-se dos meios próprios para veicular sua 

pretensão em relação ao débito oriundo de relação com a terceiro, não 

podendo imputar a este. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO. NEGÓCIO 

JURÍDICO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

Ilegitimidade ativa. Marido da executada que não constou no título como 

devedor e igualmente não sendo réu na ação de execução deve valer-se 

dos meios processuais próprios para veicular sua pretensão nos autos 

embargos de terceiros. Carência de ação. Título judicial que se reveste de 

liquidez e certeza. Quanto à alegação de necessidade de a inicial vir 

acompanhada de planilha de cálculo, neste momento do procedimento é 

inútil o julgamento de extinção da demanda em razão de descumprimento 

da norma, tendo em vista que a causa já se encontra madura para 

julgamento, de forma que é possível a análise do contrato executado, 

observando-se os encargos a serem aplicados. Excesso de execução. 

Sentença proferida em sede de ação revisional que admitiu a incidência da 

capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. 

Contrato objeto da presente execução que não prevê tal encargo, 

devendo ser expurgado dos cálculos. Excesso de penhora. Tendo em 

vista que não se tem conhecimento acerca do valor atual do débito, bem 

como dos resultados dos julgamentos das ações nas quais foram 

realizadas penhora no rosto dos autos e, mais, considerando que o imóvel 

de matrícula 57.637, a autora somente possui uma fração ideal na 

qualidade de nu-proprietária, tenho que não se dispõe nos autos de 

elementos seguros para liberar os imóveis localizado no município de 

Torres. Bem de família. A impenhorabilidade do bem de família exige 

demonstração inequívoca de que se trata do único imóvel pertencente ao 

executado, o que não ocorreu no caso concreto. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079916201, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin 

Schulze, Julgado em 11/12/2018). Sendo assim, resta demonstrada a falha 

na prestação de serviço por parte do Reclamado ao bloquear valores 

pertencentes ao Reclamante sem demonstrar a responsabilidade deste 

pelo débito ou qualquer fraude que infrinja os termos de uso, conforme 

disposto no art. 14, §1º, I do CDC. Por certo que os fatos narrados 

ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, causando transtornos ao 

Reclamante. Corroborando: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FERRAMENTA DE 

VENDA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. ENCERRAMENTO UNILATERAL 

DE CONTRATO/CONTA E RETENÇÃO DE VALORES DE CRÉDITO. 

RETENÇÃO INJUSTIFICADA E INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA 

CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE 

PROVA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. 

Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos 

votos, em relação ao recurso de TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0036597-80.2015.8.16.0014 - Londrina - Rel.: FERNANDA DE QUADROS 

JORGENSEN GERONASSO - J. 25.04.2017). Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil/2015, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: DETERMINAR a liberação do valor 

bloqueado, no montante de R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta 

reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE e juros legais a contar da data do bloqueio. CONDENAR o 

Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros legais a 

contar da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 
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presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002192-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO QUATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ QUATRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002192-08.2018.8.11.0055 Reclamante: PEDRO QUATRIN Reclamado: 

LUIZ QUATRIN SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Passo à análise do mérito. Pleiteia o 

Reclamante a condenação do Reclamado ao pagamento de danos 

materiais e morais ao argumento que houve ausência de prudência no 

ajuizamento de ação ao seu favor. Para tanto, argumenta que contratou o 

Reclamado para ajuizar duas demandas, não tendo o mesmo diligenciado 

da maneira técnica devida, ocasionando a extinção de um dos processos 

com a condenação em honorários sucumbenciais e custas judiciais, as 

quais pleiteia restituição. Em defesa, o Reclamado afirma que houve culpa 

exclusiva do Reclamante, pelo que não pagou pelos serviços advocatícios 

contratados, alegando dificuldades financeiras, não pagando pela 

diligência para que efetuasse o deslocamento para que apresentasse 

contrarrazões. Afirma ainda que havia contratado uma jovem advogada, a 

qual formulou as petições, argumentando que, como é de praxe para 

estagiário, por falta de experiência, houve falhas, porém sem maiores 

consequências. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

conclui-se restar incontroversa a existência de relação jurídica entre as 

partes bem como que houve falta de diligência do Reclamado quando da 

atribuição. Denota-se que o processo no qual o Reclamante foi condenado 

a pagar custas processuais e honorários sucumbenciais se deu por 

reconhecimento de litispendência, pelo que foram informados os mesmos 

dados que haviam sido informados em processo diverso, e, mesmo após 

emendar a inicial, apresentou planilha de cálculo errada, trazendo para si o 

ônus da negligência e as consequências desta, conforme reconhecido no 

v. acórdão anexo na presente demanda.(ID. 15498976). Além disso, o 

Reclamado reconhece que permitiu que terceiro, sem experiência, 

efetivasse a confecção da petição, não efetivando análise posterior da 

petição, ocasionando, por certo, danos materiais ao Reclamante. Convém 

ainda salientar que, conforme se verifica, ainda que houvesse a 

apresentação de contrarrazões, esta não elidiria os equívocos causados 

que levaram à extinção do processo e condenação em ônus 

sucumbenciais. Em sendo demonstrada a ausência de diligência do 

Reclamado, resta configurado o dever de restitui, bem como indenizar por 

dano moral, in re ipsa. O profissional da advocacia carrega na sua 

atividade um munus publico e é agente indispensável na prestação 

jurisdicional, conforme o artigo 133 da Constituição Federal reforçado pelo 

artigo 2º, parágrafo 1º, do Estatuto da Advocacia. Ao exercer sua 

profissão, tem que trabalhar dentro dos parâmetros profissionais e éticos 

exigidos, estando obrigado a usar sua diligência e capacidade profissional 

na defesa da causa. O afastamento desses parâmetros, quando causar 

lesão ao cliente, pode ocasionar o dever de indenizar. Tal fato, sem 

sombra de dúvidas materializa também o dano extrapatrimonial passível de 

condenação indenizatória. Corroborando: Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. 

MANDATOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 

PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. O termo inicial do cômputo do prazo 

prescricional da pretensão de indenização patrimonial é a data em que as 

partes tomaram ciência inequívoca da retenção indevida, ocorrida em 

momento posterior ao levantamento de valores e ao pagamento a menor. 

Ciência do ilícito que se deu somente com a divulgação pela imprensa de 

operações da Polícia Federal, em fevereiro de 2014 – fato notório – 

quando a parte tomou conhecimento da lesão ao seu patrimônio jurídico. 

MÉRITO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. ACORDO 

CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DA PARTE. RESPONSABILIDADE DO 

ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. REPARAÇÃO DEVIDA. A teoria da 

"perda de uma chance" leva em consideração as reais possibilidades de 

êxito do processo, eventualmente perdidas em razão das alegadas 

negligência e desídia do advogado. Quanto ao valor em execução, no 

caso, a parte demandante se desincumbiu, nos termos do artigo 373, 

inciso I, do novo Código de Processo Civil, da prova efetiva de que não 

havia possibilidade de alteração do valor da condenação, a evidenciar que 

o acordo homologado não lhe aproveitou. No caso dos autos, a parte não 

detinha apenas uma expectativa de ganho, mas um crédito consolidado, 

com base em sentença transitada em julgado, caracterizando-se o acordo 

celebrado sem a sua anuência como verdadeira renúncia de direitos, para 

o que não detinha poderes o réu. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA SOBRE A RESTITUIÇÃO DE VALORES. Condenação 

acrescida de juros de mora e de correção monetária desde a data do 

levantamento do alvará pelo réu. Incidência a partir da citação afastada. 

Inteligência do art. 670, do Código Civil. Precedentes desta Corte. APELO 

DO DEMANDANTE. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS CASO 

CONCRETO. DESCABIMENTO. O próprio requerido, ao prestar contas, 

omitiu valores, contrariando os mais basilares princípios éticos da 

advocacia e a boa-fé contratual, e deu como certa a quantia paga a título 

de honorários contratuais. Considerando que houve prestação de contas 

pelo réu relativamente aos honorários advocatícios contratuais recebidos, 

descabe o abatimento dos honorários advocatícios contratuais. 

INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL DEVIDA. Demonstrada a 

irregularidade no agir do demandado, que deixou de proceder ao repasse 

do proveito econômico decorrente da ação ordinária patrocinada pelo réu 

em nome da mandante, retendo indevidamente quantia pertencente ao seu 

cliente, impositiva mostra-se a condenação indenizatória extrapatrimonial. 

Demonstrados o ato ilícito e o nexo causal, a parte autora faz jus à 

indenização. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Redução acolhida. Sucumbência 

redefinida. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DO RÉU 

PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70083406801, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 18-12-2019). No mais, restou 

demonstrado que o Reclamado atuou com diligência nos autos 

8010489-21.2014.811.0055, devendo, portanto, ser julgado procedente 
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também o pedido contraposto formulado. Outrossim, não há que se falar 

em condenação de qualquer das partes em litigância de má-fé, não 

restando caracterizada a incidência nas hipóteses constantes do artigo 80 

do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO e do PEDIDO CONTRAPOSTO 

e o faço para: CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de 

R$ 6.625,61 (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e um 

centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros de 1% ao mês desde o desembolso CONDENAR o 

Reclamante a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.379,15 (cinco mil, 

trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao 

mês desde o vencimento da obrigação. CONDENAR o Reclamado a 

indenizar a parte autora por danos morais por no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001720-07.2018.8.11.0055 Reclamante: CRISTIANE LOURENÇO DA 

SILVA Reclamada: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S/A Reclamada: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO EPP S E N T E N Ç A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelas reclamadas, eis que as partes firmaram o contrato 

discutido, fazendo parte da cadeia de fornecedores, devendo responder 

solidariamente pelos danos causados. Passo à análise do mérito da 

presente demanda. Alega a Reclamante que adquiriu passagens aéreas 

da Reclamada, programadas entre os dias 20/12/2017 e 30/12/2017, com 

destino a Belém do Pará. Argumenta que no início de dezembro, entre os 

dias 01 e 04, por motivos pessoais requereu o cancelamento da 

passagem e reembolso dos valores, já tendo quitado 05 (cinco) parcelas, 

no montante de R$ 626,66 (seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e 

seis centavos), sendo informado que deveria quitar a integralidade do 

contrato e que somente seria restituído o montante de R$ 85,00 (oitenta e 

cinco reais). Afirma que discorda de dita informação, pelo que o contrato 

prevê, em caso de cancelamento superior a 8 (oito) dias da data do 

embarque, multa de 25%, pugnando pela aplicação das cláusulas e 

restituição dos demais valores e indenização por danos morais. Em 

defesa, as Reclamadas afirmam que a cláusula que prevê aplicação de 

multa não é abusiva, bem como que já ouve a restituição, inexistindo dever 

de indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do NCPC. Analisando o processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que em momento algum a Reclamante questiona a legalidade 

das cláusulas que preveem um total de 25% de multa pelo cancelamento 

do contrato, e, ao contrário disso, pugna pelo desconto e restituição do 

valor a maior. No mais, embora as Reclamadas afirmem que houve 

restituição, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

restituídos os valores à Reclamante que excedem a multa a ser aplicada. 

Trata-se, no caso, de relação de consumo, da qual restou caracterizado o 

defeito na prestação do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, pelo que, mesmo reconhecendo 

a necessidade de restituição, não o fez, dando ensejo à presente 

demanda. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pela Reclamante 

decorrente do descaso, gerou desconforto, aflição e transtornos a que 

foram submetidos por culpa das empresas Reclamadas, SENDO, SEM 

SOMBRA DE DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Desta feita, restou 

incontroverso o dever de reparar os danos experimentados ao ver 

transtorno ocorrido na viagem. Neste sentido: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO COM SEIS MESES DE 

ANTECEDÊNCIA. COBRANÇA DE MULTA EXCESSIVA. DANOS MORAL IN 

RE IPSA. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. Destarte, a sentença atacada merece ser confirmada por 

seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008406472, Terceira Turma 
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Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado 

em: 25-04-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação face as Reclamadas para: 

DETERMINAR o cancelamento definitivo do contrato. CONDENAR as 

Reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a restituírem à Reclamante o valor de R$ 

395,96 (trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE desta decisão e juros legais a contar do pedido de rescisão. 

CONDENAR as Reclamadas, SOLIDARIAMENTE, a indenizarem a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC/IBGE desta decisão e juros legais a contar da citação. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001753-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SERRA DOURADA COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001753-94.2018.8.11.0055 Reclamante: SERRA DOURADA COMÉRCIO 

DE GÁS E AGUA MINERAL LTDA EPP Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de incompetência dos 

juizados especiais por ausência de comprovação de enquadramento como 

empresa de pequeno porte, eis que restou demonstrada dita condição na 

presente demanda. Passo ao exame do mérito. A Reclamante alega na 

petição inicial que contratou plano da Reclamada e que diante de falha na 

prestação de serviço requereu portabilidade para outra operadora e lhe foi 

informado que haveria multa por fidelização no valor de R$ 632,00 

(seiscentos e trinta e dois reais), no entanto, foi emitida multa no montante 

de R$ 5.163,00 (cinco mil, cento e sessenta e três reais). Pugna pela 

desconstituição em razão da exorbitância, fundamentando no fato de que 

já havia sido cumprido 11 (onze) meses do período de fidelização dos 12 

(doze) previstos na legislação setorial, pelo que requer que a multa seja 

aplicada no montante de 10% do valor, correspondente ao período 

restante da fidelização. A Reclamada, em defesa, afirma que não resta 

comprovada nenhuma conduta ilícita ou abusiva, bem como que a multa 

está pautada no contrato firmado, cabendo a negociação livre quanto ao 

prazo de fidelização em contratos com pessoa jurídica, inexistindo dever 

de indenizar. Analisado o processo e os documentos que o instruem, 

verifico que a Reclamada não comprova a legalidade da cobrança. 

Denota-se que da própria defesa é possível verificar que havia sido 

ofertado ao Autor a título de multa o valor de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reais), contendo na defesa a seguinte informação: “Ciente 

de que a gravação com negociação sobre a multa não sobrepõe o 

contrato e não é passível de contestações.”, ou seja, a Reclamada 

reconhece que houve uma renegociação da multa via call center e se 

negou a cumprir o acordado, corroborando dita afirmação com a narrativa 

inicial. Além disso, conforme entendimento do STJ (REsp 1362084/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, 

DJe 01/08/2017) descrito em sede de decisão liminar (ID. 14503844), a 

cobrança de multa fidelidade integral, independente do tempo faltante para 

o término da relação caracteriza conduta iníqua, incompatível com a 

equidade. Dispõe a Resolução nº 632, art. 58, da Anatel: “Art. 58. 

Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de 

permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no 

Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do 

benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência”. 

No caso em tela é possível observar, por meio do documento juntado no ID 

14232077 que mesmo com o adimplemento substancial do contrato, a 

reclamada efetuou a cobrança integral da penalidade, o que afronta os 

princípios antes informados, além de contrariar o texto da Resolução 

acima mencionada. Desta feita, por qualquer lado que se analise, seja pelo 

entendimento da corte superior, seja pelo cumprimento da legislação 

setorial, seja pelo descumprimento da oferta via call center, merece 

acolhimento o pleito de revisão da multa diante do reconhecimento de sua 

abusividade, e, diante da existência de negociação e oferta, deve ser 

mantida a multa no patamar de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais). No que se refere ao dano moral, em que pese a possibilidade da 

pessoa jurídica sofrer dano extrapatrimonial, no caso concreto, não se 

verifica lesão que justifique reparação. Nada há nos autos demonstrando 

mínimo indício de abalo ao nome e/ou à imagem da empresa demandante, 

pelo que vai afastada a pretendida indenização. Corroborando: Ementa: 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM DANOS 

MORAIS. MULTA POR FIDELIDADE. PRAZO DE 12 MESES OBSERVADO. 1. 

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Apelação não conhecida quanto 

ao pedido de inaplicabilidade das disposições do CDC, porquanto tal 

legislação não restou aplicada na sentença. 2. DA MULTA POR RESCISÃO 

ANTECIPADA DO CONTRATO A multa contratual, em caso de desistência 

do contrato antes do término do prazo de fidelização, não se mostra 

abusiva, notadamente porque em consonância com o disposto no art. 58 

da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. No caso sub judice, considerando 

que o pedido de rescisão ocorreu quando já ultrapassado o prazo de 12 

(doze) meses, não se mostra lícita a cobrança da multa. 2. DOS DANOS 

MORAIS Em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral, para ser 

indenizável precisa atingir a honra objetiva, ou seja, aquilo que as pessoas 

de uma forma geral pensam com relação à credibilidade, confiabilidade e 
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expectativa de eficiência no produto/serviço prestado, o que resta 

caracterizando, como, por exemplo, quando ocorrer protesto indevido, 

que, evidentemente, compromete a imagem da empresa. No caso, não 

restou demonstrado que o nome da empresa-autora foi incluído em 

cadastro de inadimplentes. O documento acostado à fl. 25 não se presta 

para a configuração do dano moral, pois se trata de mera 

correspondência encaminhada pelo SCPC, noticiando que a CLARO 

apresentou a registro, o que não se confunde com efetiva inscrição. 

Apelação parcialmente conhecida e, nesta provida em parte.(Apelação 

Cível, Nº 70083076786, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 12-12-2019). Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e 

no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

DETERMINAR a revisão da multa por fidelização aplicada, reconhecendo 

como devido o montante de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais). IMPROCEDENTE o pleito de condenação em danos morais. 

MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 14503844. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001815-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILAINE FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULVIANE RIGO LUSTOZA OAB - MT24651/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001815-37.2018.8.11.0055 Reclamante: SILAINE FERRARI Reclamada: 

ATUAL ASESSSORIA DE COBRANÇAS LTDA EPP Reclamado: BANCO DO 

BRASIL S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Acolho o pedido de decretação de revelia do 

Reclamado BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, 

o qual, mesmo intimado deixou de comparecer à sessão de conciliação (ID. 

15525344). No entanto, deixo de aplicar seus efeitos em face do disposto 

no art. 345, inciso I do Novo Código de Processo Civil, verbis: “Art. 345. A 

revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo 

pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;” Cediço que no âmbito 

dos Juizados Especiais o não comparecimento da Reclamada na audiência 

conciliatória leva à aplicação dos efeitos da revelia, enquanto que a 

ausência de contestação configura a confissão ficta da reclamada das 

afirmações constantes na peça de ingresso. Assim, muito embora a 

contestação apresentada impeça o reconhecimento da confissão ficta, 

esta não possui o condão de afastar a aplicação dos efeitos da revelia 

ante a sua ausência na solenidade realizada, nos termos do art. 20 da Lei 

9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Assim, aplico os efeitos da revelia em 

desfavor do Segundo Reclamado, não deixando de analisar, entretanto, as 

afirmações contidas na peça contestatória, conforme o art. 6º da Lei 

9.099, que dispõe que o Juiz deverá adotar em cada caso a decisão que 

considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum, já que é essa a função basilar do Direito. 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que ausente qualquer 

vício capaz de ensejar o acolhimento, inexistindo enquadramento no 

disposto do parágrafo único do art. 330 do NCPC. Rejeito a preliminar de 

ausência de legitimidade passiva, com base no disposto do artigo 18, CDC, 

em virtude da solidariedade dos integrantes da cadeia de fornecedores. 

Passo à análise do mérito. A Reclamante alega, na petição inicial, que 

contratou um empréstimo consignado com o Segundo Reclamado e, 

posteriormente, efetivou uma renegociação com a Primeira Reclamada, no 

entanto o segundo acordo não foi cumprido, vindo a ser descontado em 

sua conta corrente o valor de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta 

e cinco reais e nove centavos). Argumenta que buscou o Segundo 

Reclamado e foi informada de que o desconto quitaria o contrato firmado e 

que seria informado à Primeira Reclamada, no entanto, sofreu novos 

descontos no valor de R$ 843,45 (oitocentos e quarenta e três reais e 

quarenta e cinco centavos) e aviso de possibilidade de inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito, sendo obrigada a contratar novo 

empréstimo, devido à desorganização financeira que o desconto em uma 

só parcela configurou. Noticia nos autos mais um desconto no valor de R$ 

3.589,76 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e seis 

centavos), na data de 10/10/2018 (ID. 16072843). A Primeira Reclamada, 

em defesa, afirma que foram realizados o empréstimo e as renegociações 

conforme informado, bem como que não tinha ciência do desconto 

efetivado no montante de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta e 

cinco reais e nove centavos), não possuindo responsabilidade sobre o 

evento. O Segundo Reclamado, a seu turno, afirma em defesa que o valor 

de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e nove 

centavos) refere-se ao saldo devedor das parcelas em atraso, bem como 

que a segunda renegociação referia-se ao saldo devedor do empréstimo 

que estava em aberto, inexistindo ato ilícito. No caso em tela, tratando-se 

de relação de consumo, na qual os Reclamados encontram-se mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que a Reclamante demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Inobstante a regra apontada, tenho que os Reclamados não se 

desincumbiram do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), eis 

que apresentam narrativas controversas e que induzem à conclusão que 

houve verdade desorganização quanto aos empréstimos e 

renegociações. Denota-se que, conforme narrado pela autora e pelo 

Segundo Reclamado, esta quitou 5 (cinco) parcelas da primeira 

renegociação, a qual foi firmada em uma entrada de R$ 800,00 (oitocentos 

reais) e mais 8 (oito) parcelas de R$ 430,31 (quatrocentos e trinta reais e 
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trinta e um centavos), ficando em aberto as parcelas 6 a 9, que juntas 

somariam um total de R$ 1.841,24 (um mil, oitocentos e quarenta e um 

reais e vinte e quatro centavos). Diante disso, não há como se ter como 

razoável ou mesmo plausível que uma parcela em atraso no valor de R$ 

430,31 (quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos) geraria um 

saldo devedor de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco 

reais e nove centavos) e que o saldo devedor de R$ 1.410,93 (um mil, 

quatrocentos e dez reais e noventa e três centavos) geraria ainda um 

saldo devedor final de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) – valor 

este da segunda renegociação. Não há nos autos demonstração de 

qualquer legalidade no proceder ou mesmo que tenha sido pactuada a 

incidência de juros apta a corroborar com as cobranças efetuadas, motivo 

pelo qual merece acolhimento o reconhecimento de que o montante 

descontado em 10/04/2018 de R$ 5.435,09 (cinco mil, quatrocentos e trinta 

e cinco reais e nove centavos) quitou integralmente o débito e que a 

ausência de troca de informações entre os Reclamados ocasionou 

diversos transtornos à Reclamante. Diante disso, resta demonstrado que 

os Reclamados efetivaram cobranças muito além do contratado pela 

Reclamante e, portanto, deve ser responsabilizado pelos prejuízos 

sofridos, em consonância com o disposto no art. 14, par. 1º, I e II do CDC. 

No mais, denota-se que restou demonstrado o descaso para com a 

consumidora, o qual ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, 

atingindo a Reclamante em seu íntimo, devendo os Reclamados indeniza-la 

pelos danos morais sofridos. Corroborando: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

LIQUIDAÇÃO DE FINANCIAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO 

DE MILITAR DA RESERVA. PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMO QUE 

JÁ HAVIA SIDO QUITADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

Responsabilidade objetiva do réu pelos prejuízos causados. Dano moral 

que resulta da própria situação noticiada, prescindindo de prova do 

prejuízo em concreto. Restituição em dobro dos valores descontados por 

engano inescusável. Quantum reparatório. Fixação na origem em patamar 

suficiente à compensação dos danos suportados pelo autor e à finalidade 

pedagógica do instituto, sem contudo representar um gravame exagerado 

para a instituição financeira requerida. Honorários advocatícios 

sucumbenciais. Arbitramento pelo Juízo da causa em montante capaz de 

remunerar dignamente o profissional da advocacia, sem denotar qualquer 

desprestígio à nobre atividade. APELAÇÕES DESPROVIDAS.(Apelação 

Cível, Nº 70078145398, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 25-10-2018)”. No mais, 

quanto à alegação de que houve descontos no valor de R$ 843,45 

(oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), não 

foram apresentados extratos bancários ou outro documento apto a 

demonstrar a ocorrência de ditos descontos. Além disso, a Reclamante 

confessa na inicial que houve a contratação de novo empréstimo, cujos 

termos são desconhecidos na presente demanda, pelo que não há que se 

falar em restituição do valor descontado informado na petição de ID. 

16072843. Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: DETERMINAR o 

cancelamento definitivo e reconhecer a quitação das renegociações 

firmadas pela Reclamante nas datas de 05/10/2017 e 11/04/2018. 

CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir da citação. IMPROCEDENTE o pleito de restituição de 

valores descontados a maior e de discussão sobre restituição do valor 

descontado em 10/10/2018, o qual não foi objeto do contrato discutido na 

presente demanda. MANTENHO A LIMINAR DEFERIDA NO ID. 14650303. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001125-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DA COSTA VILANOVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001125-08.2018.8.11.0055 Reclamante: AROLDO DA COSTA VILANOVA 

Reclamado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Avanço à análise do mérito da pretensão. O 

Reclamante alega que reside há vários anos no local indicado na inicial 

como seu endereço, local no qual foi edificada construção para moradia 

com seus familiares. Argumenta que houve decisão em caráter liminar 

para reintegração de posse em favor do Reclamado, contudo na decisão 

constou que indeferia o pleito liminar de demolição das benfeitorias, o que 

foi desrespeitado pelo Município, causando grande abalo psicológico, 

pugnando por indenização pelos danos morais sofridos. O Município, em 

defesa, argumenta iniciou a demolição parcial dos imóveis a fim apenas de 

inviabilizar a moradias objetivando impedir o regresso dos invasores às 

sobreditas áreas. Convém salientar que o imóvel cuja imissão na posse foi 

deferida liminarmente em favor do Reclamado, em ação de reintegração de 

posse, trata-se de bem público. Por essa razão, os atos praticados pelo 

particular que o ocupa não induzem posse, mas sim mera detenção da 

área de natureza precária. Como o particular não tem posse sobre imóvel 

público, não faz jus à indenização e retenção em razão das edificações 

realizadas enquanto ocupada irregularmente a área pública. No entanto, 

no presente caso, excepcionalmente, diante da arbitrariedade e 

descumprimento de ordem judicial, merece procedência o pleito de danos 

morais. Isto porque, embora se trata-se de mera detentora, a magistrada 

prolatora da decisão liminar claramente pontuou: “No mais, considerado 

que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, entendo, 
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prima facie, que não mercê acolhimento o pedido de demolição de 

benfeitorias.” No entanto, claramente houve descumprimento da ordem, o 

que pode ser observado pelos registros fotográficos anexos, os quais 

não foram impugnados, causando, por certo, danos morais ao 

Reclamante, que teve o imóvel parcialmente demolido sem qualquer 

aquiescência ou prévio aviso. Evidencia-se que há responsabilidade civil 

do Município ao exercer a autotutela ao demolir o imóvel no intuito de 

forçar o Reclamante a abandoná-lo, fato este confessado. Corroborando: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO 

DE DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO EM PORCENTAGEM SUPERIOR A 

30% APÓS DEFERIMENTO DE LIMINAR NOS AUTOS DO PROCESSO 

ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INCABÍVEL A REPETIÇÃO EM 

DOBRO. 1. No presente feito, a parte autora insurge-se contra o 

descumprimento de decisão liminar proferida nos autos de outro processo 

que determinava que o réu deveria limitar os descontos de parcelas de 

empréstimo junto à folha de pagamento da demandante no patamar de 

30% de seu salário. 2. O descumprimento da liminar por parte do réu é 

incontroverso nos autos, uma vez que, em sua contestação, o réu não 

nega tal fato. Ademais, os documentos que acompanham o presente feito, 

dão conta do descumprimento da decisão por parte do réu. 3. Presentes 

os pressupostos da obrigação de indenizar. Dano moral in re ipsa. 

Quantum indenizatório arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto e com precedentes. 4. Não há que se falar, por outro lado, em 

repetição em dobro dos valores indevidamente descontados da 

conta-salário da autora, uma vez que a licitude (ou não) dos descontos em 

patamar superior a 30% é objeto de demanda que se encontra pendente 

de julgamento. 5. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70049127152, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Julgado em: 18-07-2012). Contudo, tendo em vista que 

se tratava de detentora e não possuidora do bem, o montante da 

indenização a título de danos morais deve se adequar às peculiaridades 

do caso concreto. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial e o faço para: CONDENAR o Reclamado a 

indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pelo 

INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% ao mês do evento danoso. Por 

conseqüência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8012154-04.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8012154-04.2016.8.11.0055. REQUERENTE: CLAUDILENE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: R. P. DE OLIVEIRA EIRELI - ME, ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA. 

VISTOS. Dispensado o relatório, conforme previsão do art. 38 da Lei 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo o julgamento antecipado da lide observando o disposto no 

art. 355, I do Código de Processo Civil. No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus da 

prova (art. 6º, inc. VIII do CDC). Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais 

proposta por CLAUDILENE PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de R. P. 

DE OLIVEIRA EIRELI – ME e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. alegando que teve seu nome negativado indevidamente, 

haja vista que não possuía mais relação contratual com a segunda 

reclamada desde de 03.03.2008. Da Preliminar de Ilegitimadade Passiva da 

Requerida R.P. de Oliveira Eireli – ME. Rejeito a preliminar suscitada, haja 

vista que o contrato celebrado no período da locação referente ao imóvel 

correspondente a Unidade Consumidora 7924003, localizada no endereço 

Rua Onze A, nº 53, Apto 5, Bairro Jardim do Lago, Tangará da Serra-MT, 

teve como procuradora a primeira requerida, motivo pelo qual é legitima 

para figurar no polo passivo desta demanda. Ultrapassada a Preliminar 

passo ao exame do Mérito. A Requerente alega que teve seu nome 

negativado indevidamente pela segunda requerida por débitos referentes 

ao ano de 2011, incluídos no Cadastro de Inadimplentes em 2012. Alega 

que seu esposo teria celebrado um contrato de locação com a primeira 

requerida, o qual teve como data de inicio 02.08.2007 e data final de 

03.03.2008, situação em que teria solicitado o desligamento da UC quando 

da data final da locação. Ocorre que as negativações são de período 

posterior ao período da solicitação do desligamento da UC, motivo pelo 

qual entende indevida a negativação pugnando pela condenação das 

reclamadas em indenização por danos morais. No Mérito a primeira ré, 

alega que é somente intermediadora da relação locatícia entre o 

proprietário do imóvel e o locatário, sendo responsabilidade do locatário o 

pedido de ligação e desligamento da energia elétrica em nome do 

responsável, conforme previsão contratual, bem como alega que não seria 

possível realizar o ato junto a rede de energia, tendo em vista que nem 

mesmo possui os dados da Requerente, uma vez que o contrato foi 

celebrado em nome do Sr. Diego Perlin e a Requerente não teria 

comprovado que é casada com o mesmo, motivo pelo qual pugna pela 

improcedência da demanda. A segunda requerida, por sua vez, alegou no 

mérito que a Requerente foi titular da UC 7924003 de agosto de 2007 a 

fevereiro de 2012, situação onde ficou inadimplente nos meses de maio a 

outubro de 2011. Alega ainda, que a próxima troca de titularidade da UC 

ocorreu em 09.02.2012 para a Sra. Claudete Colla, motivo pelo qual 

sustenta que a negativação foi motivada pelo inadimplemento de maio a 

outubro de 2011, requerendo assim a improcedência dos pedidos da 

inicial. Verifica-se incontroverso a negativação do nome da Requerente, 

bem como parcial período da existência da relação contratual entre as 

partes, entre o período de 02 de agosto de 2007 a 03 de março de 2008. 

Contudo, verifica-se controverso o período de 04 de março de 2008 a 

09.02.2012. Analisando os autos verifico que as negativações 

correspondem ao período de junho a novembro de 2011, ou seja, período 

controverso. Já os documentos apresentados na contestação pela 

segunda reclamada, demonstram que ocorreu a utilização do serviço 

gerando consumação no período discutido, bem como que não ocorreu 

nenhuma solicitação de desligamento da UC. Pois bem. Verifico que a 

segunda reclamada cumpriu com seu ônus probatório e comprovou a 
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relação contratual e a utilização dos serviços no período de junho a 

novembro de 2011, bem como demonstrou que a UC só foi transferida de 

titularidade no ano de 2012. A Requerente, por outro lado, não comprovou 

que realizou a solicitação do desligamento da UC junto a segunda 

reclamada. Ademais, quanto a primeira reclamada tenho que a cláusula 

contratual é clara em especificar que o locatário é responsável por 

solicitar a ligação e desligamento do fornecimento de energia, não 

havendo que falar em sua responsabilidade que enseje o dever de 

indenizar. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação contratual, inclusive no período da negativação, situação 

que a inscrição do nome da Requerente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, haja vista não restar evidenciado 

qualquer ilegalidade das reclamadas. Portanto, por não ter a autora se 

desincumbido de seu ônus processual, imperiosa se mostra a 

improcedência dos pedidos realizados na petição inicial. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, opino por rejeitar a preliminar suscitada e JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Extingue-se o feito com 

julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON NORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

NILDO LIMA QUEIROZ - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT13393-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000064-15.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ANDERSON NORO DA SILVA 

REQUERIDO: NILDO LIMA QUEIROZ - EIRELI - EPP, CIELO S.A. VISTOS. 

Dispensado o relatório, conforme previsão do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo o julgamento antecipado da lide observando o disposto no art. 355, I 

do Código de Processo Civil. No caso em epígrafe resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

inc. VIII do CDC). Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Anderson Noro da 

Silva em desfavor de Coisa Nosso Artigos do Vestuário Eirelli – EPP e Cielo 

S.A, alegando que realizou compras no estabelecimento da primeira ré 

onde e sofreu desconto em duplicidade em seu cartão de débito, mesmo 

tendo pago em dinheiro. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva das 

Reclamadas. A primeira requerida argumenta que é culpa exclusiva da 

operadora do cartão de crédito, de modo que cabe a ela a 

responsabilidade eis que não recebeu o valor em questão. Ainda, a 

segunda requerida sustenta que não tem responsabilidade junto ao caso, 

haja vista que não possui relação alguma entre a relação entre o 

Estabelecimento comercial e o Banco, administrador do cartão utilizado. 

Sem razão as rés. Isto porque, no caso em questão, estamos diante de 

uma típica relação de consumo, pois as partes se enquadram nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes no artigo 2º e 3 º do 

Código de Defesa do Consumidor. Neste passo, nos termos do parágrafo 

único, do artigo 7º e § 1º, do artigo 25, do referido diploma legal, o 

legislador elegeu a responsabilidade solidária e objetiva entre todos os 

partícipes do ciclo de produção, de forma que o consumidor pode 

demandar contra qualquer pessoa jurídica que coloca produtos e/ou 

serviços no mercado de consumo. Destaca-se, neste sentido, que o autor 

se dirigiu até a primeira requerida para promover a sua compra, adquirindo 

vários produtos de seu estabelecimento e teve debitado em seu cartão de 

débito duas vezes o valor da compra, e, ainda recebido o valor em 

dinheiro pelo autor, conforme faz prova o cupom fiscal que demonstra o 

modo de pagamento em dinheiro. Não obstante a segunda requerida 

obteve para si os valores pagos em duplicidade, conforme comprovado 

pelo extrato apresentado pela primeira requerida, motivo pela qual se 

manifesta sua responsabilidade. Essa situação afere às requeridas 

responsabilidade pelo ocorrido, pois, de fato integra a relação de 

consumo. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Ônus da prova: 

Configurando-se típica relação de consumo e sendo evidente a condição 

de hipossuficiência do autor, aplica-se o instituto da inversão do ônus da 

prova, previsto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. A inversão do ônus da 

prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos da 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado na origem, os quais evidentemente ocorrem no caso. Portanto, é 

cediço que o autor preenche todos os requisitos ensejadores, motivo pelo 

qual defiro a inversão do ônus da prova. MÉRITO O requerente alega que 

ao realizar uma compra junto a primeira requerida no valor de R$ 420,57 

(quatrocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), tentou passar 

seu cartão por duas vezes na maquineta da Cielo S/A, situação na qual 

nas duas oportunidades digitou sua senha, contudo apareceu mensagem 

de erro na referida maquineta e o requerente recebeu a informação de 

que o pagamento não pode ser efetuado através do cartão de crédito. 

Sendo assim, devido ao erro da maquineta o requerente se dirigiu até ao 

Banco da Caixa Econômica Federal e realizou o saque no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) em dinheiro de sua conta salário e retornou até 

a primeira requerida para realizar o pagamento da respectiva compra, 

conforme cupom fiscal anexo. Ocorre que, ao verificar o extrato de sua 

conta bancária o requerido constatou que foi debitado duas vezes o valor 

da compra realizada junto a primeira requerida no valor de R$ 420,57 

(quatrocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos), motivo pelo qual 

se dirigiu até a primeira requerida para solucionar administrativamente o 

estorno dos valores contudo sem êxito. Em contestação as reclamadas 

alegam em síntese que não tem responsabilidade pelo ocorrido, na medida 

em que atribuem a culpa uma para outra, mas não negam o ocorrido, 

motivo pelo qual entendo o fato incontroverso e passo a analisar a 

responsabilidade pelo dano. Pois bem. Dá analise dos autos é possível 

verificar que de fato foram debitados na conta do requerente a duplicidade 

do valor da compra realizada no dia 22/02/2017 (conforme faz prova os 

extratos anexo aos autos), bem como que o requerente também realizou o 

pagamento da compra em dinheiro, conforme comprovado através do 

cupom fiscal anexo na inicial. Portanto, uma vez demonstrado os 

descontos indevidos sem o devido estorno ao requerente, tenho que 

existiu falha na prestação de serviços sendo devida a restituição em 

dobro dos valores debitados, bem como indenização pelo dano moral 

sofrido. Em caso similar, é a jurisprudência: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO SERVIÇO. RELATA A RECLAMANTE 

QUE APÓS DIGITAR A SENHA DO SEU CARTÃO FOI INFORMADA PELA 

VENDEDORA QUE HAVIA FALHA NO SISTEMA DA OPERADORA DO 

CARTÃO, RAZÃO PELA QUAL A RECLAMANTE UTILIZOU UM SEGUNDO 

CARTÃO DE CRÉDITO PARA EFETUAR O PAGAMENTO. SUSTENTA QUE 

AO RECEBER AS FATURAS CONSTATOU QUE O VALOR DA PARCELA 

ESTAVA DEBITADO EM AMBOS OS CARTÕES , QUE SOLICITOU O 

CANCELAMENTO DE UMA DAS COBRANÇAS À RECLAMADA, PORÉM, 

TEVE SEU PLEITO IGNORADO. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENOU A 

RECLAMADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

NO VALOR DE R$ 3.000,00; CONDENOU A RECLAMADA A RESTITUIR I 

VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NA FORMA DOBRADA . PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. É SOLIDÁRIA A 

RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS QUE, EM 
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REGIME DE PARCERIA EMPRESARIAL, CAUSAM DANOS A 

CONSUMIDORES . ISTO PORQUE, CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DO 

ARTIGO 7º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O LEGISLADOR 

ELEGEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA , DE FORMA QUE 

O CONSUMIDOR PODE DEMANDAR CONTRA QUALQUER PESSOA 

JURÍDICA QUE COLOCA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS NO MERCADO DE 

CONSUMO, NÃO SENDO EXIGÍVEL À PARTE ADERENTE QUE DIFERENCIE 

AS EMPRESAS, POIS ISSO IMPLICARIA EM UM ÔNUS EXCESSIVO E 

DESNECESSÁRIO AO CONSUMIDOR. ASSIM, PRESENTE A 

RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA NO TOCANTE AO REEMBOLSO DO 

VALOR PAGO, INDEVIDAMENTE, PELA RECLAMANTE, 

INDEPENDENTEMENTE DE QUAL EMPRESA RECEBEU EFETIVAMENTE O 

VALOR, ATÉ MESMO PORQUE O RECLAMANTE NEGOCIOU DIRETAMENTE 

COM A RECLAMADA . (TRU - 1ª Turma Recursal - 

0005878-06.2015.8.16.0018/0 - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 

22.03.2016) O dano moral evidencia-se especialmente pelo fato de que o 

reclamante tentou solucionar o conflito extrajudicialmente, porém não teve 

sua pretensão acolhida pelas rés. Assim, patente que experimentou 

intenso abalo, inclusive tendo que valer-se do Poder Judiciário para 

solução de pendência que era de singela conclusão. Em relação ao 

quantum indenizatório, a fixação do valor da indenização por dano moral 

deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados 

critérios, como a situação econômica do autor, o porte econômico das rés, 

o grau de culpa, visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do 

efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na condução das 

relações. Nesta linha de raciocínio entendo que o valor dos danos morais 

deve ser fixado na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que devem ser 

pago de forma solidárias entre as reclamadas, pois atenta para critérios 

da função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é do que 

evitar que novos danos sejam causados pelo mesmo fato. No que tange 

ao pedido de repetição de indébito, verifica-se a procedência haja vista 

que sofre débitos em dobro por dívida já paga em dinheiro. Diante do 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para CONDENAR as 

reclamadas, de forma solidária, a pagar a parte autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida 

pelo INPC, a incidir a partir desta decisão; Ademais, condeno as 

reclamadas, de forma solidária, a restituição do indébito que perfaz o valor 

de R$ 1.682,28 (um mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e oito 

centavos), devendo ser atualizado com correção monetária pelo INPC e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do efetivo 

desembolso (22/12/2017), extinguindo o processo com resolução de 

mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

J é s s i c a  d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO SAÚDE (REQUERIDO)

HERNELIO ALBERTO RABER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000353-45.2018.8.11.0055. REQUERENTE: VIBEMANIA - ORGANIZACAO 

DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME REQUERIDO: ODONTO SAÚDE, 

HERNELIO ALBERTO RABER VISTOS ETC. 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Pois bem. Em síntese, afirma a parte autora que o segundo reclamado 

solicitou orçamento para confecção da arte da fachada da empresa, ora 

primeira reclamada. O valor do orçamento resultou no total de R$ 

24.000,00 (vinte e quatro mil reais) Alega ainda, que o orçamento e o 

projeto da arte da fachada foram encaminhados ao segundo reclamado 

para aprovação, contudo o mesmo não foi contratado. Ocorre que, a 

requerente teria constatado que os reclamados utilizaram exatamente a 

mesma arte criada por sua equipe técnica, situação em que teria entrado 

em contato com os reclamados para que fosse realizado o pagamento 

pelo trabalho desenvolvido, sendo encaminhado, inclusive notificação 

extrajudicial para que fosse cumprida a obrigação de pagar, contudo sem 

êxito. A requerente entende devida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelo trabalho desenvolvido e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos 

danos morais sofridos, razão pela qual se socorre ao Poder Judiciário 

buscando a procedência dos pedidos. A ré, ao seu turno, afirma que 

solicitou apenas orçamento de instalação de placas de ACM para tampar a 

frente do comércio locado e que não teria autorizado o serviço haja vista 

que teria escolhido outra empresa na qual o valor era menor, bem como 

que a empresa escolhida teria apresentado o orçamento do serviço em 

data anterior ao da autora, não se tratando portanto de plágio. Alega que 

não é legalmente possível a cobrança de orçamento sem que tenha 

ocorrido a anuência do consumidor, bem como oferece proposta de 

acordo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pela elaboração do 

desenho gráfico feito pela requerente. Em sua impugnação, a parte autora 

impugna os fatos e documentos apresentados na contestação, bem como 

manifesta pela recusa da proposta oferecida pela parte reclamada. Após 

detida análise dos autos, é preciso reconhecer que, embora assista 

parcial razão à parte autora, o pedido não pode ser acolhido. Explico: 

Verifico que a parte requerente demonstra que encaminhou ao segundo 

reclamado a prévia da arte para fachada, ocasião em que o reclamado 

informou que “estaria olhando com a concorrência, e assim que tivesse 

uma posição falaria a requerente”. Na próxima conversa datada de 27 de 

setembro de 2017 o reclamado informa que teria fechado o serviço com a 

concorrente haja vista que a diferença foi “muito” (o qual no decorrer dos 

fatos da contestação e inicial se verifica que o muito, corresponde a 
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diferença de valor entre os orçamentos). Ademais, é possível verificar 

que a fachada é a mesma apresentada pela requerente quando do 

orçamento, e mesmo que fosse mera coincidência verifica-se que a 

execução dos serviços tem mais semelhança com o projeto da requerente 

haja vista que se manteve fiel inclusive a jardinagem do canto direito do 

estabelecimento. Pois bem. Verificado a pertinência do pedido autoral, 

quanto ao pagamento pela utilização da arte desenvolvida por ela. No 

entanto, seria necessário mensurar o valor do serviço haja vista que a 

requerente não apresentou provas do valor pleiteado. No ponto, é 

necessário salientar que, no âmbito dos Juizados Especiiais Cíveis, não é 

possível a prolação de sentença ilíquida, de modo que seria imprescindível 

que tivesse a reclamante demonstrado satisfatoriamente o valor do 

trabalho desenvolvido, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente. 

Por outro lado, não há que se falar em dano moral, não merecendo 

maiores considerações haja vista que não restou demonstrado pela 

requerente o dano que alega ter sofrido, situação em que a inadimplência 

não configura dano in repsa, ou seja, depende de devida comprovação, 

especialmente em se tratando de suposto ofendido pessoa jurídica. 

Ausente, assim, um dos requisitos da responsabilidade civil, consistente 

no dano. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contido na inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJE. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000205-34.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RICARDO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ADEMIR FILIPPIN (REQUERIDO)

SERGIO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000205-34.2018.8.11.0055. REQUERENTE: JEFFERSON RICARDO 

MARQUES REQUERIDO: SERGIO ANTONIO DA SILVA, CARLOS ADEMIR 

FILIPPIN VISTOS ETC. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Em síntese, afirma a parte autora que em março de 2016 firmou contrato 

de locação Comercial com o primeiro requerido, tendo como fiador o 

segundo requerido. Sendo que ficou estipulado o período de 36 (trinta e 

seis) meses, com inicio em 01.03.2016 a 01.03.2019, bem como o valor do 

aluguel de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais com vencimento todo dia 

10 de cada mês e reajuste nos meses de março de 2017 e 2018 pelo 

IGP-M. Alega ainda que no contrato ficou estipulado que o primeiro 

requerido ficaria responsável pelas despesas de energia, água e IPTU, 

bem como a devolução do imóvel nas mesmas condições que foram 

alugadas. Ocorre que, o primeiro requerido deixou de cumprir com os 

termos do contrato deixando de pagar os alugueis referente aos meses de 

março, abril, maio e junho de 2017, situação que gerou inadimplência 

calculada no valor de R$ 16.369,84 (dezesseis mil trezentos e sessenta e 

nove reais e oitenta e quatro centavos) referente ao aluguel; despesas 

com energia, água e IPTU que somam o valor de R$ 4.690,24 (quatro mil 

seiscentos e noventa reais e vinte e quatro centavos), e; a reforma do 

imóvel, que consistem na construção de uma parede de alvenaria e no 

fechamento de uma parede frontal orçadas no valor de R$ 5.400,00 (cinco 

mil e quatrocentos reais), situação pela qual requer a procedência dos 

pedidos para condenar os requeridos ao pagamento do valor total de R$ 

26.460,08 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta reais e oito centavos). 

O requerido em contestação alega que, os cálculos apresentados pelo 

requerente são abusivos haja vista que deveria incidir 0,03% de juros 

diários e não 0,3%, bem como que só são devidos os meses de 

março/2017 e abril/2017 haja vista que teria deixado o imóvel na data de 

10 de maio de 2017 não sendo devido os meses de maio/2017 e 

junho/2017, entendendo assim ser devido o valor calculado em R$ 

5.070,10 (cinco mil e setenta reais e dez centavos). Quanto a reforma do 

imóvel, alega abusividade no orçamento apresentado, tendo em vista que 

estão inclusos vidros 10mm com perfil de alumínio os quais nunca foram 

retirados do imóvel, situação em que apresenta orçamento para 

construção de paredes com reboco no valor de R$ 1.300,00 (um mil e 

trezentos reais). No que diz respeito aos encargos locatícios, alega que 

os cálculos apresentados pelo requerente não merecem prosperar e 

apresenta o valor de R$ 3.761,85 (três mil setecentos e sessenta e um 

reais e oitenta e cinco centavos), que correspondem aos encargos dos 

meses de março/2017 e abril/2017. Por fim, impugna os cálculos 

apresentados e apresenta como devido o valor total de R$ 10.031,85 (dez 

mil e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos). Em sua impugnação, a 

parte autora impugna os fatos e documentos apresentados na 

contestação alegando que a incidência de 0,3% a título de juros de mora 

foi o devidamente pactuado entre as partes e não 0,03% como alega o 

requerido; Que quanto ao orçamento apresentado incluindo os vidros este 

encontra-se previsto contratualmente, e que; os encargos incidem também 

nos meses de maio/2017 e junho/2017 conforme se verifica do consumo 

de energia e agua os quais sofreu queda bruta após o mês de junho/2017. 

Após detida análise dos autos, é preciso reconhecer que assiste razão à 

parte autora. Explico: Verifico que resta incontroverso a inadimplência dos 

alugueis, encargos e reforma do imóvel referente aos meses de 

março/2017 e abril/2017, situação em que resta controverso os meses de 

maio/2017 e junho/2017, a aplicação de 0,3% ou 0,03% a título de juros de 
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mora, bem como a cobrança pela reposição do vidro retirado quando do 

inicio da locação. Pois bem. No que diz respeito aos pontos controversos 

verifico que o contrato pactuado entre as partes prevê expressamente a 

aplicação de juros de mora em 0.3%, bem como que houve a retirada do 

vidro fixo da fachada restando pertinente o orçamento apresentado pelo 

requerente. Ademais, o requerente demonstrou que ocorreu a 

consumação de água e energia no imóvel até o mês de julho/2017 quando 

o histórico sofreu uma queda abrupta comprovando assim a utilização do 

serviço. O requerido por sua vez deixou de comprovar que entregou as 

chaves no dia 10.05.2017, situação em que não cumpriu com seu ônus de 

comprovar fato modificativo ou extintivo do direito da requerente, motivo 

pelo qual entendo que o a ocupação do imóvel ocorreu até o mês de 

julho/2017. Neste sentido, verifico que a reclamada logrou êxito em 

comprovar ao inadimplência no valor total de R$ 26.460,08 (vinte e seis mil 

quatrocentos e sessenta reais e oito centavos) situação que entendo 

devido o pagamento desta quantia a título de cobrança. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO contido na inicial 

para condenar os réus ao pagamento de R$ 26.460,08 (vinte e seis mil 

quatrocentos e sessenta reais e oito centavos), a título de indenização por 

danos materiais, que deverá ser acrescidos de juros de mora (simples) de 

1% ao mês a partir do vencimento da obrigação/inadimplemento e 

correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da 

obrigação/inadimplemento. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIERLISON APARECIDO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

DJHOVANE PIRES MARTINS OAB - MT27164-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000754-44.2018.8.11.0055. REQUERENTE: DIERLISON APARECIDO DA 

CUNHA REQUERIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA VISTOS. 

Dispensado o relatório, conforme previsão do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo o julgamento antecipado da lide observando o disposto no art. 355, I 

do Código de Processo Civil. No caso em epígrafe resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Inclusive no tocante a inversão do ônus da prova (art. 6º, 

inc. VIII do CDC). PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE A preliminar arguida 

pela reclamada não deve prosperar, uma vez que se trata, no caso, de 

livre exercício do direito de ação, motivo pelo qual entendo pela sua 

rejeição. Ultrapassada a análise das preliminares, passo ao exame do 

mérito. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores 

para a produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, 

patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do CPC. Aduz a parte autora que na data de 10/01/2018 

adquiriu da reclamada, um Notebook no valor de R$ 2.788,03 (dois mil 

setecentos e oitenta e oito reais e três centavos), sendo que o produto 

seria entregue entre 27.01.2018 a 13.02.2018. Alega que escolheu a 

reclamada devido a urgência em adquirir o produto o qual seria para 

utilização acadêmica. Ocorre que transcorrido o prazo para a entrega do 

produto o requerente entrou em contato com a reclamada e solicitou a 

entrega do produto, tentativa que resultou infrutífera, tendo me vista que o 

produto havia sido apreendido pela Receita Federal ante a ausência de 

recolhimento do imposto, motivo pelo qual requerer o cancelamento da 

compra e a restituição do valor pago. Alega como dano moral, o fato de o 

produto ser adquirido devido a urgência da utilização acadêmica, bem 

como que teve de se submeter a nova compra e informar novo endereço 

para entrega sob pena de não receber o produto novamente. No mérito, a 

reclamada alega que não praticou qualquer ilícito nem ocorreu defeito na 

prestação de serviços que possam ensejar a responsabilização por 

danos morais, ocasião em que requer a improcedência dos pedidos 

autorais. Pois bem. Analisando os autos verifica-se que razão assiste a 

parte autora, de modo que sofreu falha na prestação de serviço pelas 

reclamadas do qual resultou em prejuízos, tendo em vista que ficou tolhida 

do seu direito de desfrutar de produto essencial a atividade acadêmica, 

bem como que teve de se submeter a nova compra e a informar novo 

endereço sob pena de não conseguir receber o produto adquirido. Ainda, 

leva-se em consideração o dispêndio trabalhoso que se deu a nova 

transação, sob a qual o requerente teve que informar outro endereço e 

solicitar a sua irmã que recebesse o produto no Estado de Paraná e após 

encaminhasse via correio para que pudesse ter acesso ao produto 

adquirido, situação que afronta os direitos do consumidor. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do 

ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

parte reclamante. No pertinente aos danos morais, sua reparação é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de ser observada, 

uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia da parte 

reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na 

lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. No que tange ao quantum 
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indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDENCIA do pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada, a pagar a parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente pelo 

INPC desde a data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos etc . 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BORBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001590-17.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ALAN BORBA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Alega a parte autora 

que adquiriu da reclamada, na data 27.06.2016, um aparelho celular, tendo 

pago pelo mesmo o valor R$ 1.999,00 (hum mil novecentos e noventa e 

nove reais), sendo que na data de 22.06.2017, o produto apresentou 

defeito. Informa que entrou em contato com a reclamada na data de 

23.06.2017 informando o defeito e solicitando assistência, contudo não foi 

possível gerar o código para o envio do aparelho haja vista que estaria 

sem o sistema, situação em que solicitou ao requerente que entrasse em 

contato no dia 27.06.2017 garantindo-o que não interferiria no prazo da 

garantia. Ao entrar em contato com a reclamada no dia 27.06.2017, esta 

teria informado que a garantia já teria expirado, situação em que solicitaria 

uma garantia especial devendo o requerente aguardar por mais 72 

(Setenta e duas) horas. Ocorre que, após dispêndio considerado de 

tempo o requerente conseguiu encaminhar o aparelho para a assistência 

técnica, contudo o produto foi devolvido sob a alegação de ausência de 

envio da Nota Fiscal. Sendo assim, o requerente entrou em contato com a 

reclamada informando que não foi orientado encaminhar Nota Fiscal, pois 

caso tivesse recebido esta orientação teria encaminhado. No entanto a 

reclamada informou que nada poderia fazer a respeito haja vista que o 

prazo de garantia teria decorrido. A reclamada em contestação alega 

impossibilidade de restituição do valor pago haja vista que das buscas 

realizadas em seu sistema não foi possível localizar nenhuma informação 

quanto ao aparelho em questão, bem como que não tem responsabilidade 

entre a relação da assistência técnica e o consumidor. Em que pesem as 

alegações da reclamada de que não há prova nos autos das alegações do 

requerente, é certo que consta na inicial números de protocolo, “prints” do 

chat em que o requerente informa o defeito dentro do prazo da garantia, 

bem como toda a celeuma resultando em afronta aos direitos do 

consumidor, que dentro do prazo de garantia solicitou assistência quanto 

ao defeito apresentado. Aliado a isso, verifica-se que a contestação foi 

apresentada de forma totalmente genérica, deixando de se manifestar 

sobre a documentação anexada pela parte autora comprovando o diálogo 

para tentativa de solução do problema. Sendo assim, entendo como 

incontroversos os fatos alegados na inicial, quais sejam, de que o produto 

apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que, mesmo tendo 

buscado solução para o caso dentro do prazo legal, não obteve sucesso, 

o que, sem dúvida, gera o dever de indenizar. Por tais motivos, entendo 

devida a restituição do valor pago pelo reparo do produto, de acordo com 

o que consta na nota fiscal anexada à inicial, ou seja, R$ 160,00 (cento e 

sessenta reais). Com relação aos danos morais, não há olvidar que, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Considerando 

o descaso da reclamada, que deixou de solucionar o problema do reparo 

do produto que dentro do prazo de garantia, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Ademais, quanto a alegação de ausência 

de envio de Nota Fiscal verifica-se que o requerente não recebeu a 

orientação necessária deixando a reclamada de prestar informações 

importantes ao consumidor, situação que lhe causou danos sob o qual 

teve de desembolsar quantia para o reparo do aprelho. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 
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assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida no pedido 

inicial para o fim de CONDENAR a parte reclamada a restituir à parte autora 

o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do 

CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, 

bem como CONDENÁ-LA a pagar à parte autora a importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a 

partir desta data, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002088-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROSA CRISPIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT10301-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002088-16.2018.8.11.0055. REQUERENTE: RAFAELA ROSA CRISPIM 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais 

proposta por RAFAELA ROSA CRISPIM em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., diante de suposta falha na prestação dos serviços. 

PRELIMINARES DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o 

momento próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de 

justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no 

primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Assim, 

somente na hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se 

for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir 

dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a 

possibilidade de incidência da Lei 1060/50. COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo 

para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma vez 

que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de 

relação de consumo. As condições maiores para a produção probatória, 

neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência 

da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade dos seus fatos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso 

II, do CPC. Aduz a requerente após anos de relação bancaria junto a 

reclamada esta cancelou de forma unilateral a conta bancaria da 

reclamante, que após buscar atualizar seus dados foram surpreendida 

pela rescisão. Pois bem. Estando evidente o descumprimento do contrato 

de prestação de serviços pela reclamada, deve a mesma responder pelos 

danos provocados à parte reclamante, a teor do disposto no art. 389, do 

CC, e do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso VI, 

contudo não é o que ocorreu no presente caso. A prova documental 

juntada à inicial pela reclamante, não confirma as alegações, não sendo 

possível, pelo que foi produzido nesta sede, concluir que o encerramento 

da relação comercial efetivamente decorreu da citada alteração de nome. 

Não foi anexado pela reclamante nenhum documento que demonstre 

diretamente a afirmação; ao revés, os documentos juntados pela parte 

autora demonstram que a comunicação da resilição ocorreu antes da 

alteração do seu nome (Id. 15057684 e 15057722). Pelos documentos 

juntados pela reclamante é possível inferir que o banco reclamado 

comunicou a resilição no dia 29 de junho de 2018 (Id 15057722), ao passo 

que a alteração do nome da parte autora ocorreu no dia 7 de julho de 

2018, consoante se extrai do documento juntado no Id 15057668. 

Ademais, em sede de contestação, alega a reclamada que a rescisão 

contratual fora motivada pelo fato de divergência de informações quanto 

ao holerite apresentado, tendo demonstrado tal ocorrência. A 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do prestador do serviço, e tendo ele se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, o mesmo não deve ser responsabilizado pela rescisão 

motivada. Ademais, nota-se que a reclamada demonstrou a presença de 

excludente de responsabilidade (prova de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte reclamante artigo 373, inciso II, do CPC), sendo 

possível a rescisão do contrato de abertura de crédito em conta corrente 

de forma unilateral, desde que cumpra o disposto nas Resoluções do 

Bacen, ou seja, que informe ao cliente com uma antecedência mínima, o 

que foi feito nos autos. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.647.666 

- SP (2017/0002418-3) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS 

FERREIRA RECORRENTE : S. HAYATA CORRETORA DE CAMBIO S/A 

ADVOGADOS : DENIS DONAIRE JUNIOR - SP147015 LEANDRO 

MARCANTONIO - SP180586 MILENA LOPES CHIORLIN E OUTRO (S) - 

SP205532 RECORRIDO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ADVOGADO 

: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS E OUTRO (S) - SP340927 

DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto contra acórdão assim 

ementado (e-STJ fl. 278): AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E CAUTELAR INOMINADA. 

ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA COMUNICAÇÃO ESCRITA 

AO CLIENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. O réu pode rescindir 

o contrato de abertura de crédito em conta corrente de forma unilateral, 

desde que cumpra o disposto nas Resoluções do Bacen, ou seja, que 

informe ao cliente com uma antecedência mínima, o que foi feito nos autos. 

O réu não fica obrigado a manter a conta da autora, pois se trata de uma 

obrigação continuada que passa por várias análises de risco e pesquisas, 

no intuito de manterem-se somente as relações jurídicas adequadas e 

seguras. O dano moral não restou configurado, uma vez que o réu 

cumpriu o disposto nas Resoluções do Bacen e informou a autora com 

uma antecedência mínima de 30 dias, agindo assim de acordo com as 

normas jurídicas. Apelação não provida. O recurso especial (e-STJ fls. 

283/292), fundamentado no art. 105, III, alínea a da CF, aponta ofensa aos 
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arts. 6º, 39 do CDC, 186, 421 e 422 do CC/2002. Sustenta, em síntese, que 

não houve qualquer justificativa por parte do recorrido sobre o motivo da 

rescisão do contrato de conta-corrente, sendo arbitrária e irregular a 

atitude da instituição financeira. Foram apresentadas contrarrazões 

(e-STJ fls. 296/317). É o relatório. Decido. O recurso especial não 

prospera. Isso porque a instituição financeira pode rescindir 

unilateralmente o contrato de conta-corrente, respeitada a notificação 

prévia e demais requisitos do artigo 12 da Resolução BACEN 2.025/93. 

Nessa linha, os seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS 

RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

(RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO 

DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO 

PROVIDO. 1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações 

dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como 

nos casos de conta-corrente bancária e de cheque especial -, que exigem 

da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de 

riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos 

demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo 

consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do 

CDC. 2. Conforme a Resolução BACEN/CMN nº 2.025/1993, com a redação 

dada pela Resolução BACEN/CMN nº 2.747/2000, podem as partes 

contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta-corrente e de 

outros serviços bancários (CC/2002, art. 473). 3. Recurso especial 

provido. (REsp n. 1.538.831/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 17/8/2015.) AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO. SÚMULA 7. ART. 39 DO CDC. 

PRECEDENTE. 1. A apreciação de suposta conduta indevida por parte do 

agravado esbarra na censura da súmula 07/STJ, porquanto demanda 

revolvimento do conjunto fático-probatório, soberanamente delineado nas 

instâncias ordinárias. 2. Art. 39, II e IX, do CDC. É possível a rescisão do 

contrato de conta-corrente por parte do banco, desde que o consumidor 

seja notificado. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Ag n. 829.628/RJ, Relator Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 2/10/2007, DJ 22/10/2007.) A 

Corte de origem adotou entendimento em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, o que inviabiliza o recurso nos termos da 

Súmula n. 83/STJ. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso 

especial. Honorários advocatícios arbitrados em favor da parte recorrida 

majorados em 20% sobre o valor atualizado com fundamento no art. 85, § 

11, do CPC/2015, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido 

dispositivo. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 07 de março de 2017. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator. (STJ - REsp: 1647666 SP 

2017/0002418-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Publicação: DJ 22/03/2017) Desta feita, não há que se falar dano material 

ou moral indenizável. DISPOSITIVO Diante do breve exposto, com arrimo 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE, em razão da liberdade da reclamada de rescindir o 

contrato de prestação de serviço, tendo notificado a reclamante conforme 

determina a lei. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de 

sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jéssica da Silva Jesus 

C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000167-22.2018.8.11.0055. REQUERENTE: IZENILDO TEIXEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: AUTO POSTO HB LTDA Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Afasto o 

pedido de aplicação da revelia com fundamento no Enunciado n°10 do 

FONAJE: “A contestação poderá ser apresentada até a audiência de 

Instrução e Julgamento”. Passo a análise do MÉRITO. Fundamento e 

decido. Trata-se de ação promovida por IZENILDO TEIXEIRA DA SILVA em 

face de AUTO POSTO HB LTDA, em síntese, afirma o autor que na data de 

28.12.2017 teria realizado o abastecimento de seu veículo com o 

combustível etanol junto a requerida, tendo em vista que esta realizava a 

divulgação do etanol pelo valor de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove 

centavos). Alega que teria solicitado ao funcionário da requerida que 

realizasse o abastecimento de R$ 70,00 (setenta reais) de etanol. Ocorre 

que, após abastecido o referido valor, o requerente foi informado pelo 

atendimento no caixa da empresa requerida que o valor total para 

pagamento seria de R$ 72,24 (setenta e dois reais e vinte e quatro 

centavos), alegando que o litro do etanol sairia a R$ 2,57 (dois reais e 

cinquenta e sete centavos). Neste sentido, o requerente teria questionado 

o atendente quanto a propaganda e a bomba constar o valor de R$ 2,49 

(dois reais e quarenta e nove centavos), solicitando o pagamento do valor 

divulgado, contudo sem êxito realizou o pagamento do valor de R$ 72,24 

(setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), motivo pelo qual requer 

indenização pelo dano moral que alega ter sofrido. A reclamada aduz que 

a cobrança do etanol em valor diferente do divulgado em seu 

estabelecimento ocorreu pelo motivo de o requerente teria realizado o 

pagamento com o cartão de convênio Good Card, o qual é de ciência do 

consumidor que o pagamento é a prazo e não a vista, motivo pelo qual 

requer improcedência da demanda. Pois bem. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. O art. 6º, inciso III, do 

Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como 

sobre os riscos que apresentem. No caso em exame, há evidente 

desobediência ao dispositivo legal precitado, na medida em que as 

informações sobre quanto a diferença de valores dependendo da forma 

de pagamento não foi divulgada no estabelecimento. Ademais, a 

Reclamada não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar que 

teria divulgado ao consumidor a diferença no valor do etanol no caso de 

pagamento no cartão de crédito. O autor, sem qualquer informação 

antecipada quanto a diferença do valor a depender da forma de 

pagamento, realizou o abastecimento de seu veículo e foi surpreendido 

pela cobrança de valor diverso do propagado no estabelecimento. Mutatis 

mutandis, vejamos o julgado a respeito da propagando enganosa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PAGAMENTO DE PRODUTO COM FORMA DIVERSA DA DIVULGADA. 

INDUÇÃO AO ERRO. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. Narrou o autor que o estabelecimento réu 

anunciou o abastecimento de gasolina para pagamento após 70 dias. Tal 

propaganda continha, ainda, diversos cartões como forma de pagamento, 

entre eles, o Banri Compras, o qual o autor possuía naquela data. 

Pensando ser bom negócio, o demandante solicitou ao frentista que 

enchesse o tanque de seu carro, quando do pagamento, apresentou o 

cartão vinculado ao Banrisul, entretanto, este não fora aceito para efetuar 

o adimplemento, sendo lhe informado que tal promoção era válida somente 
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para pagamentos efetuados com o cartão Carrefour. Indignado, o autor 

informou que não possuía tal cartão, tampouco o valor em espécie para 

adimplir o combustível, razão pela qual solicitou a retirada do combustível, 

o que foi negado pelo estabelecimento réu. Diante do conteúdo probatório 

trazido pelo autor, resta evidente a prática de propaganda enganosa por 

parte do requerido. O cartaz que continha o anúncio não era claro, pois 

possuía todos os cartões de crédito, inclusive aquele que tentou ser 

usado pelo autor, conforme pode ser visto nas fotografias anexadas à fl. 

10. Desta forma, tenho que o ocorrido configurou lesão a honra do autor, 

em virtude de todo o constrangimento sofrido. Deve, entretanto, o quantum 

indenizatório ser reduzido para melhor atender aos princípios da... 

razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente confirmada por 

seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005067913, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 11/06/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005067913 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 

11/06/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/06/2015) (Grifei) A ausência de informação quanto a 

possibilidade de alteração no valor, condicionado a forma de pagamento, é 

conduta ilícita na qual não pode o consumidor ser surpreendido quando da 

realização do pagamento, sendo dever da empresa requerida informar 

junto a propaganda as forma de pagamento e a diferença do valor se pago 

à vista ou se pago no cartão de crédito, observando assim os preceitos 

do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, uma vez que o 

consumidor não recebeu a informação antecipadamente sobre a diferença 

do valor em caso de pagamento no cartão de crédito, e tendo em vista que 

não é obrigação do consumidor presumir que existirá diferença se pago 

nesta modalidade, tenho que ocorreu violação ao Código de Defesa do 

Consumidor, mas precisamente ante a inobservância do § 1º artigo 37 do 

CDC, o qual faz surgir para a reclamada o dever de restituição do valor 

pago a mais pelo reclamante, para viabilizar o integral cumprimento da 

oferta. No entanto, embora não esteja incontroverso o fato de existir ou 

não a divergência de preços indicada na inicial, está patente a inexistência 

de dano moral indenizável. A situação vivenciada pelo reclamante, ainda 

que constatada sua ocorrência, é fato corriqueiro, comum, que nem de 

longe pode atingir a higidez psicológica e infligir abalo moral considerável, 

mesmo nas pessoas mais sensíveis. Trata-se de mero dissabor, 

descumprimento contratual sem qualquer reflexo mais importante sobre os 

direitos da personalidade do reclamante. JECCAC-0003617) RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DE 

PREÇO ENTRE O VALOR DA ETIQUETA E O COBRADO NO CAIXA. 

INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO 

PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A lide se instaurou porque a 

recorrida tentou comprar certo produto e, ao passar no caixa, deparou-se 

com preço diferente do exibido na prateleira. Alega que sofreu abalo à sua 

moral por parecer que ela teria alterado o preço do referido produto. 2. 

Não se vislumbra mácula à imagem da autora, com ofensa a direitos da 

personalidade que faça presumir a ocorrência de abalo emocional. Houve, 

sim, discrepância ou desacerto quanto ao valor cobrado, mas nada que 

ultrapasse a barreira do mero descumprimento contratual. 3. O contexto 

probatório não perfectibiliza ofensa à esfera da dignidade da pessoa da 

autora que importe em danos morais. 4. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a pretensão indenizatória. 5. Sem condenação em 

face do provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (Recurso 

Inominado nº 0020387-36.2011.8.01.0070 (7.496), 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais/AC, Rel. Luana Cláudia de 

Albuquerque Campos. unânime, DJe 12.12.2013). RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DE PREÇO 

ENTRE O VALOR DO PRODUTO EXPOSTO NA GÔNDOLA E DA NOTA 

FISCAL. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71003743838, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

30/08/2012) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA POR ALEGADA DIVERGÊNCIA 

ENTRE O PREÇO COBRADO E O VALOR REAL DO PRODUTO. PRODUTO 

ENTREGUE POSTERIORMENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM 

REPERCUSSÃO OFENSIVA EM DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O 

CANCELAMENTO APÓS A EFETIVAÇÃO E PAGAMENTO DA COMPRA 

PELO CONSUMIDOR SOB A ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA COM 

CONSEQÜENTE DIVERGÊNCIA ENTRE O PREÇO PAGO E O VALOR REAL 

DO PRODUTO, CONFIGURA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CONTUDO, 

EM PRINCÍPIO, SEM REPERCUSSÃO OFENSIVA EM DIREITO DA 

PERSONALIDADE. TENDO O PRODUTO SIDO POSTERIORMENTE 

ENTREGUE, NÃO HÁ SE FALAR EM OFENSA MORAL. 2. NO CASO EM 

TELA, ALÉM DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL HAVIDO, SERIA 

NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO COM 

GRANDE ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA VÍTIMA DO EVENTO, 

ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU O CONSUMIDOR, ORA 

AUTOR/RECORRENTE. 3. A HIPÓTESE DOS AUTOS MELHOR SE ENCAIXA 

NAS POSSÍVEIS SITUAÇÕES DECORRENTES DA VIDA MODERNA QUE 

GERAM EVENTUAIS DISSABORES OU INCONVENIENTES, 

ABORRECIMENTOS E PREJUÍZOS COTIDIANOS QUE NÃO CONFIGURAM 

DANO MORAL. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A 

SENTENÇA E AFASTAR O DANO MORAL. 5. SEM CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART.55 DA LEI 

9.099/95. (TJDFT – 1ª turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 

Federal. ACJ 150543320118070007 DF. Relator Demetrius Gomes 

Cavalcanti. J. 20.03.2012) Assim, o mero dissabor ocasionado pela 

divergência na oferta e na cobrança não configura ato lesivo a ensejar a 

reparação por danos morais, posto que, caso contrário, todo 

inadimplemento contratual, puro e simples, geraria necessária e 

objetivamente indenização por danos morais, além de no caso concreto 

não se ter demonstrado efetivamente nos autos o dano moral. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR a reclamada a 

restituir à parte reclamante o valor de R$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro 

centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do desembolso. 

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei 

n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL MARTINS VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001146-81.2018.8.11.0055 Reclamante: RANGEL MARTINS VELOZO 

Reclamada: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A 

Reclamada: R. A. F. CORTES & CIA LTDA ME Reclamada: TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA EPP Reclamado: BANCO SANTANDER 

(BRASILS) S/A SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 
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pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Homologo o acordo celebrado pelas as 

partes (Id. 19754639), Em consequência, OPINO pela extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha 

do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, intime-se o 

reclamante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca do 

prosseguimento do feito com relação aos reclamados não contemplados 

no acordo, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA REDIVO VIEIRA OAB - MT24785/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001717-52.2018.8.11.0055 Reclamante: JOÃO ANTONIO DOS SANTOS 

Reclamado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Reclamado: 

ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a 

presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). A nova sistemática processual trouxe como norma fundamental a 

primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 4º da Lei Processual 

que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: Art. 488. Desde que 

possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à 

parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 

485. Ainda, em atenção aos princípios basilares que orientam a Lei 

9.099/95, dentre eles a simplicidade, celeridade e economia processual, 

dispensa-se a análise das questões preliminares arguidas pelos réus. 

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado, como 

o mérito é favorável ao réu, dispensa-se o exame das questões prefaciais 

invocadas em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito. No 

mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer que o 

autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que afirma 

ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Avanço à análise do mérito da 

pretensão. O Reclamante alega que foi proprietário de um veículo 

GM/Corsa Wind, gasolina, Placa 4407, ano 2000/2000, cor prata, Chassi 

9BGSC19ZOYC180163, o qual, em 23/12/2011 ficou sem condições de 

rodagem após danos sofridos decorrentes de acidente de trânsito. 

Argumenta que em 2012 resolveu vender a sucata ao Sr. Edemilson 

Donizete da Silva Brandão, proprietário de uma oficina mecânica, o qual se 

comprometeu em arcar com toda responsabilidade documental do veículo 

e após a entrega do recibo supôs que a transferência teria ocorrido, 

sendo surpreendido pela cobrança de tributos em atraso. Argumenta 

ainda que as peças que eram úteis foram utilizadas, sendo o chassi 

vendido para o proprietário do Ferro Velho, onde foi prensado e virou 

bloco de sucata, motivo pelo qual não foi levado ao Primeiro Reclamado 

para baixa do veículo, pelo que desconhecia a necessidade, pugnando 

pela confecção da baixa do registro do veículo e declaração de 

inexistência de débitos. Denota-se que a jurisprudência do STJ tem 

permitido a prova cabal da “verdade real”, considerando o prazo de 

indicação do condutor e comunicado de transferência mera preclusão 

administrativa, que não vincularia o Poder Judiciário. ADMINISTRATIVO. 

TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO IMPUTADA AO 

PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257, § 7º, DO CTB. 

PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE 

ANDAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, 

EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR. INAFASTABILIDADE DO 

CONTROLE JURISDICIONAL. 1. Em relação à malversação do art. 257, § 

7º, do CTB - que determina que “não sendo imediata a identificação do 

infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a 

notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o 

CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável 

pela infração” -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal 

dispositivo consagra é meramente administrativa. 2. Assim sendo, a 

verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é suficiente para afastar a 

presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) 

criada na esfera administrativa. 3. Agravo regimental não provido. 

Assinado eletronicamente por Mauricio Alves Duarte Confira autenticidade 

em https://www.tjrs.jus.br/verificadocs, informando 0000711186608. 

Página 1/5 (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJE 27/04/2011). É 

bem verdade que este juízo, seguindo a orientação do STJ, admitiu a 

indicação de condutor após o prazo de lei, cfe. AC 70052213907, 

conforme prova segura e verossímil da real condução e propriedade para 

superar as disposições legais dos artigos 123, 134, 233 e 257 do CTB. 

Atente-se que a lei determina que alguém é responsável pelos tributos, 

mas se não fosse chamado à lide, seria autorizar a impunidade. O 

Reclamante informa que efetuou a venda do veículo descrito na inicial 

como sucata e que apenas posteriormente tomou conhecimento que para 

que fosse baixado o registro deveria ter comunicado o órgão competente 

– DETRAN. A utilização do procedimento previsto em lei (Resolução nº 

11/1998-CONTRAN) para a pretendida baixa era essencial, tendo em vista 

que seria a melhor forma de demonstrar que efetivamente se trata de 
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veículo classificado como sucata. Valendo-se do procedimento adequado, 

que prevê a realização de vistoria e outros procedimentos, seria bastante 

fácil demonstrar a inutilidade do bem e, consequentemente, a baixa do 

registro, fazendo cessar a cobrança de taxas e impostos anuais que 

sobre ele recaem. Evidente que a não utilização do procedimento 

administrativo não impede que o reclamante se valha do Poder Judiciário 

para a satisfação de sua pretensão. No entanto, o acolhimento do pedido 

não prescinde de demonstração satisfatória de que o veículo está 

realmente sucateado. Assim, compete ao Reclamante a demonstração 

dessa condição, o que não se verifica nesta sede, em juízo de cognição 

sumária. O Reclamante não anexou à inicial nenhum documento que 

comprove que o veículo foi sucateado. Por outro lado, embora afirme que 

alienou o veículo, também não há qualquer prova nos autos quanto à 

alardeada alienação. De igual forma, não merece acolhimento a tese de 

desconhecimento da legislação aplicável para o processamento de 

pedidos dessa estirpe, especialmente em razão do que dispõe o art. 3º da 

LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Por outro lado, 

apesar de noticiar que hoje possui conhecimento sobre a legislação, não 

demonstrou que tenha sequer diligenciado ao órgão competente 

solicitando qualquer providência para a resolução de sua pretensão. 

Assim, não havendo, nesta sede, indícios mínimos de que o veículo 

efetivamente está em situação irrecuperável, não há elementos concretos 

para acolhimento dos pedidos formulados. Ocorre que a relação jurídica 

privada entre o autor e o comprador do veículo é estranha ao Detran/MT, 

que se baseia nos registros públicos constantes do seu banco de dados, 

vinculados administrativamente ao proprietário, razão pela qual o proceder 

da autarquia reveste-se de absoluta legalidade, pois desconhecia o 

negócio particular entabulado. Assim como se exige que o órgão de 

trânsito notifique o proprietário de veículo em procedimento instaurado, a 

recíproca também é verdadeira para o proprietário comunicar o Detran de 

qualquer alteração envolvendo o veículo. Cumpre ressaltar que a dispensa 

dessa providência legal de cunho administrativo, mesmo que não seja o 

caso dos autos, pode se prestar a fraudes, como a hipótese de simular 

uma transferência com o intuito de obter futura isenção judicial das 

responsabilidades por infrações cometidas com o veículo. A 

responsabilidade pelos tributos decorreu de exclusiva inércia e incúria do 

próprio autor, que não providenciou no que lhe cabia. Por isso, é inexigível 

do comprador que suprisse a desídia do autor, que deixou de providenciar 

no resguardo do seu próprio interesse. Enfim, não pediu a transferência 

registral do veículo, nem pediu a transferência dos tributos ao comprador, 

nem mesmo efetuou qualquer comunicado ao órgão competente, desta 

feita, não merece procedência o pleito de suspensão dos tributos 

gerados. No mais, o art. 1º do Decreto 40.846/96 disciplina a possibilidade 

de dispensa do pagamento do IPVA por motivos que descaracterizem o 

domínio ou a posse do veículo: Art. 1º - Fica dispensado o pagamento do 

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IPVA – quando 

ocorrer a perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo 

que descaracterize seu domínio ou posse. No entanto, é importante 

ressaltar que o fato gerador do IPVA, por expressa disposição legal, 

dentre outras previstas, ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano, em 

relação ao exercício anterior, nos termos do artigo 3º, inc. V, da Lei 

7.301/00, data a partir da qual surge a obrigação de o contribuinte efetivar 

o seu recolhimento. Desta feita, não restou demonstrado nos autos a 

transmissão de propriedade e venda do veículo como sucata, não tendo 

sido apresentado qualquer contrato firmado, nem mesmo qualquer 

comunicação ao DETRAN de descaracterização do veículo para baixa do 

registro do veículo no cadastro específico, conforme dispõe o § 1º do 

artigo 29-B da Lei 7.301/00, sendo este procedimento obrigatório e 

administrativo. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. Por conseqüência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE ASSUNCAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002022-36.2018.8.11.0055 Reclamante: MARIANA DE ASSUNÇÃO 

RODRIGUES Reclamada: R & C EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE 

LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. Passo ao exame do mérito. 

Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais e materiais, ao 

argumento que adquiriu ingressos para show da sua banda favorita 

Radiohead no dia 30/12/2017, cujo show estava agendado para 

20/04/2018, reservando em 06/01/2018 as acomodações e em 21/01/2018 

adquiriu as passagens aéreas. Argumenta que em 29/03/2018 a data do 

evento foi alterada para 19/04/2018, sem publicar uma justificativa oficial, 

obrigando-a a reorganizar os compromissos pessoais, alterar as datas 

das passagens e reservar mais um dia no hotel, gerando um custo 

adicional de R$ 830,93 (oitocentos e trinta reais e noventa e três 

centavos). Posteriormente, em 10/04/2018 novamente foi publicada nova 

alteração, retomando a data para 20/04/2018, no entanto, como já havia 

alterado as passagens não haveria como novamente alterar, ficando com 

prejuízo em virtude de desorganização do evento, pugnando pela 

restituição dos valores de custo adicional e indenização por danos morais. 

A Reclamada, em defesa, afirma que a ação se deu por eventos de 

vandalismo ocorridos, o que levou a alteração do local, só estando 

disponível a data de 19/04/2018, pelo que havia outro show programado, 

e, com o adiamento do show da data posterior foi possível novamente 

alterar a data para o dia inicialmente programado, qual seja, 20/04/2018. O 

caso em exame é de relação de consumo, na qual sobressai a 

hipossuficiência do consumidor, razão porque se impõe a inversão do 

ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. O contexto probatório permite 

concluir que a organizadora do evento falhou, ou seja, houve defeito na 

prestação do serviço, pelo que efetivou alterações de datas e locais em 

data próxima a do evento, onerando demasiadamente a Reclamante. 

Desse modo, força é convir que a empresa organizadora do evento deve 
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ressarcir os gastos adicionais efetivados em decorrência das alterações 

de datas, no montante de R$ 830,93 (oitocentos e trinta reais e noventa e 

três centavos). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, o dano patrimonial (ou 

dano material) é aquele que "atinge os bens integrantes do patrimônio da 

vítima, entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma 

pessoa apreciáveis em dinheiro" (Programa de Responsabilidade Civil. 2ª 

edição, 3ª tiragem, São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 71). Oportuno 

frisar que o dano material necessita ser provado, como prejuízo evidente 

daquele que o postula. No presente caso, cabível o reembolso, a autora, 

dos prejuízos materiais suportados. Não obstante a existência de falha na 

prestação do serviço, os fatos narrados pela autora não demonstram 

abalo psíquico, já que fruto da vida em sociedade. No caso em tela, 

verifica-se a ocorrência de meros transtornos, pois a autora não 

demonstrou tenha sofrido algum tipo de ilícito causador de sofrimento 

psíquico, pelo que descabe a pretensão. Daí porque não existe ato ilícito 

imputável a ré que enseje o dever de indenizar nesse ponto. Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

presente ação para: CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante 

pelos danos materiais sofridos, o valor de R$ 803,93 (oitocentos e três 

reais e noventa e três centavos), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do 

desembolso. IMPROCEDENTE o pedido de condenação em danos morais. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000259-63.2019.8.11.0055. REQUERENTE: LUCIA DE FATIMA NOBERTO 

DA COSTA MERLO, VALDEMAR MERLO REQUERIDO: MYRNA RIBEIRO 

SALES PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré não se não se fez presente à 

audiência de conciliação realizada na data de 10/05/2019, às 15h30m, 

apesar de devidamente citado para tanto. Neste contexto, conforme 

disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Consigno que o comparecimento 

em audiência de conciliação é um ônus processual da parte, sendo sua 

presença obrigatória, nos termos do Enunciado n. 20 do FONAJE. Posto 

isso, impõe-se a decretação de revelia em desfavor da parte ré. A revelia 

é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. É dizer, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Em síntese, o presente processo visa o 

recebimento do valor de R$ 6.196,70 (seis mil cento e noventa e seis reais 

e setenta centavos) decorrente a restituição de serviços contratados 

junto a requerida e não executados, bem como a cobrança superior ao 

estabelecido no Item 27, alínea d, da Tabela C (com base no provimento 

03/2018-CGJ) “Tabela de custas e Emolumentos/MT”. A requerente alega 

que teria solicitado junto ao Cartório Extrajudicial da reclamada, a 

averbação de quatro aditivos a cédulas rurais pignoratícias nº 40/05234-6; 

40/05139-0; 40/04913-2 e 40/04631-1, o qual teria sido cobrado o valor de 

R$ 4.469,85 (quatro mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e cinco 

centavos) pelas respectivas averbações. Alega que das quatro 

averbações, a requerida teria dado entrada indevidamente a cédula nº 

40/04361-1, visto que não havia registro no cartório em questão, sendo 

que diante do equivoco os requerentes solicitaram a devolução do valor 

pago correspondente a averbação desta cédula, contudo sem êxito, tendo 

em vista que a requerida realizou a transação bancária de forma errada, 

sendo que ao preencher os dados da transação indicou a conta e agência 

de titularidade do segundo requerente e o CPF da primeira requerente, 

motivo pelo qual requerem a restituição da quantia de R$ 729,06 

(setecentos e vinte e nove reais e seis centavos). Ademais, alegam os 

requerentes que no que diz respeito as outras três cédulas entregues 

para averbação cédulas nº 40/05139-0 (atual 25/44445-x); 40/05234-6 

(atual 25/44446-8) e 40/04913-2 (atual 25/44444-1), foram dado o 

respectivo andamento para os atos no valor de R$ 3.740,79 (três mil 

quatrocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos). Alegam que o 

valor cobrado pela requerida foi superior ao estabelecido no Item 27, 

alínea d, da Tabela C (com base no provimento 03/2018-CGJ) “Tabela de 

custas e Emolumentos/MT”, tendo em vista que o valor referente a esses 

emolumentos seria de R$ 1.006,97 (mil e seis reais e noventa e sete 

centavos), motivo pelo qual requer a restituição em dobro do valor 

cobrado a maior decorrente das averbações dos aditivos, bem como a 

restituição do valor cobrado pelo serviço não prestado quanto ao aditivo 

nº 40/04631-1. De início, cabe frisar que é possível verificar que de fato 

ocorreu equívoco na transação bancária realizada pela requerida quando 
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da tentativa de restituição do valor de R$ 729,06 (setecentos e vinte e 

nove reais e seis centavos). Isso porque, do comprovante de transação 

anexo a resposta administrativa da requerida verifica-se que consta como 

favorecida a Sra. Lucia de Fatima Norberto da Costa Merlo (requerente), 

CPF nº 026.478.024-83, Agência: 1321, Conta: 94206856, no entanto os 

dados bancários não se referem a conta da requerente, mas sim a conta 

do Sr. Valdemir Merlo, inscrito no CPF nº 333.601.209-06, ou seja, devido 

a inclusão equivocada do CPF a transação não pode ser verificada, 

tratando-se inclusive de DOC o qual o crédito só é realizado no próximo 

dia útil da data do débito, bem como não há confirmação da transação nos 

autos da entrada do valor na conta favorecida. Sendo assim, conclui-se 

devido a restituição, de forma simples, do valor de R$ 729,06 (setecentos 

e vinte e nove reais e seis centavos), aos requerentes, devido ao 

pagamento de serviço não realizado, conforma alhures demonstrado. Pois 

bem. No tocante ao pedido de cobrança por serviços a valores superiores 

ao legalmente estabelecido, analisando os documentos apresentados 

pelos requerentes é possível verificar que os recibos de prestação de 

serviços constam os seguintes serviços: Ordem de Serviço Serviços 

Realizados Valor nº 61039 Recibo nº 56902 01 REGISTRO L 03 01 

REGISTRO L02 01 CERTIDÃO/3 ADC DE FOLHAS R$ 1.535,34 nº 61040 

Recibo nº 56903 01 REGISTRO L 03 01 CERTIDÃO R$ 1.367,02 nº 61038 

Recibo nº 56899 01 REGISTRO L 03 01 CERTIDÃO R$ 838,43 TOTAL R$ 

3.740,79 Não há razão o argumento dos requerentes quanto a alegação 

de cobrança de valores superiores ao legalmente estabelecido. Primeiro 

porque não se tratam de um único serviço, mas de três em cada ordem de 

serviço, com exceção da última que constam dois serviços, mas que 

também tem o valor menor em relação aos demais com três. Não obstante, 

em resposta administrativa a reclamada explica que foram realizados 03 

(três) atos de Registro/Averbação, todos para retificar e ratificar 03 (três) 

Cédulas Rurais Pignoratícias e apresenta o seguinte exemplo: “Ou seja, a 

ea Cédula Rural Pignoratícia nº 40/05234-6 (Atual 24/444446-8), 

originalmente fora apresentada com o valor de R$ 79.723,57 (setenta e 

nove mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), foi 

retificada e majorada para o valor de R$ 114.400,00 (cento e quatorze mil 

e quatrocentos reais). Assim resta evidenciado que os valores originais 

sofreram (TODOS) majoração, o que, automaticamente e legalmente 

foram-se passíveis de cobrança de emolumentos. A lei é clara ao impor 

que “a base de cálculo será a diferença entre o valor atual da dívida e o 

valor originário”, conforme correto e legalmente cobrado por esta 

Serventia Extrajudicial” Desta feita, sem razão o pedido dos requerentes 

quanto a restituição dos valores pagos referentes cédulas nº 40/05139-0 

(atual 25/44445-x); 40/05234-6 (atual 25/44446-8) e 40/04913-2 (atual 

25/44444-1), foram dado o respectivo andamento para os atos no valor de 

R$ 3.740,79 (três mil quatrocentos e quarenta reais e setenta e nove 

centavos), tendo em vista que não ocorreu cobrança superior ao 

estabelecido legalmente. Com efeito, a presunção de veracidade 

decorrente da não apresentação de defesa por parte da ré, somada aos 

documentos constantes dos autos, implicam na parcial procedência do 

pedido, pelo que é a parte autora credora da parte ré, impondo-se o 

pagamento por parte desta, sob pena de enriquecimento sem causa, o que 

é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na inicial para 

condenar o réu ao pagamento de R$ 729,06 (setecentos e vinte e nove 

reais e seis centavos), que deverá ser acrescido de juros de mora 

(simples) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

incidir da data do vencimento da obrigação inadimplida. Sem custas nesta 

fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 

2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002063-03.2018.8.11.0055 Reclamante: DAIANE PEREIRA SILVEIRA REIS 

Reclamado: ROBERTO DE OLIVEIRA SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial de Tangará da Serra/MT. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade de 

dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, incide na espécie o permissivo contido no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, cuja aplicação, vale dizer, não 

acarreta cerceamento do direito das partes de produzir provas, mas, 

antes, impõe a observância do princípio da eficiência no Poder Judiciário, 

assegurando a celeridade processual que concretiza a garantia 

constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII da 

CRFB). Passo a análise do mérito. A Reclamante alega na petição inicial 

que na data de 06/12/2016 trafegava com sua motocicleta na Avenida 

Vergílio Favetti, fazendo conversão na rotatória sentido centro, quando foi 

surpreendida pelo veículo conduzido pelo Reclamado que a atingiu ainda 

na rotatória. Argumenta que entrou em contato com o Reclamado, a fim de 

resolver o problema amigavelmente, pelo que do ocorrido necessitou fazer 

cirurgia no tornozelo, estando ainda com os pinos que deveriam ser 

retirados, bem como danos estéticos no tornozelo e cotovelo. Afirma que 

somente houve pagamento quanto aos danos causados à motocicleta, 

pleiteando, na presente demanda danos materiais no montante de R$ 

9.633,09 (nove mil, seiscentos e trinta e três reais e nove centavos), 

morais no montante de R$ 19.266,18 (dezenove mil, duzentos e sessenta 

e seis reais e dezoito centavos) e estéticos no valor de R$ 6.500,00 (seis 

mil e quinhentos reais), descontados os valores já recebidos a título de 

seguro DPVAT. O Reclamado, em defesa, afirma que a Reclamante quem 

deu causa ao acidente, pelo que, ao realizar a conversão utilizou a pista 

da direita, quando deveria utilizar a pista da esquerda. Analisado o 

processo e os documentos que o instruem, verifico que restou provado 

que o Reclamado, condutor do veículo, foi o causador de acidente, haja 

vista não ter respeitado as regras de trânsito no que tange à via 
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preferencial, restando, portanto, demonstrada a sua responsabilidade. 

Embora na defesa se tenha tido por base o fato do veículo do Reclamado 

estar na pista da direita, é possível observar até mesmo pelo registro 

fotográfico anexo pelo Reclamado que houve uma frenagem brusca, 

iniciada antes da rotatória. As versões sobre a dinâmica do acidente 

apresentadas coincidem, havendo divergência quanto à culpa. Assim, 

resta incontroverso que o veículo do Reclamado transitava sem respeitar 

a via preferencial, e, pela frenagem, em alta velocidade. Nesse passo, o 

veículo do Reclamado efetuava manobra excepcional, razão pela qual atrai 

para si o ônus de comprovar que a Reclamante, ao menos, concorreu 

para o infortúnio, encargo que não se desincumbiu. O Reclamado deixou 

de observar seu dever de cautela para ingressar na via, já que a 

Reclamante transitava pela preferencial. De acordo com os documentos 

anexados aos autos, o Reclamado, no momento do acidente, não 

aguardou a finalização do trajeto da Reclamante o qual estava na via 

preferencial, desrespeitando as regras de trânsito, fato este que foi 

determinante para colisão, que, do contrário, o sinistro não teria ocorrido. 

Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CULPA. Pelas fotos 

juntadas aos autos fica claro que o ônibus da autora já estava na rotatória 

e o veículo do réu vinha à direita, não respeitando o coletivo que estava na 

preferencial, cortando a sua frente, dando causa ao acidente. A 

afirmação de excesso de velocidade do ônibus não se mostra crível, 

considerando o depoimento das testemunhas de que o acidente ocorreu 

em horário de trânsito lento, bem como pelas fotos juntadas aos autos que 

comprovam o intenso fluxo de veículos no local. A versão de que o ônibus 

teria perdido o freio e parado em cima do canteiro central, também não 

resta confirmada pelas fotografias do momento do acidente juntada aos 

autos. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 

70082835083, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 12-12-2019). Quanto ao pleito de 

danos materiais e danos estéticos, tenho que merece procedência, 

restando demonstrados os danos causados em decorrência da 

constatação de deformidade física sofrida pela vítima, evidenciada no 

caso concreto e desembolso de valores as expensas da Reclamante. No 

âmbito do dano moral a responsabilidade civil está atrelada a dor 

suportada pela vítima que, inevitavelmente, repercute em seu equilíbrio 

emocional em razão de ofensa a sua integridade física, situação esta 

evidenciada nos autos. Corroborando: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES 

PERMANENTES. PERDA FUNCIONAL PARCIAL DEFINITIVA. DANOS 

MORAL E ESTÉTICO. LUCROS CESSANTES. 1. Dano moral. No âmbito da 

responsabilidade civil em acidentes de trânsito, tal modalidade 

indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima em virtude de 

ofensa a sua integridade física, que, inevitavelmente, repercute em seu 

equilíbrio emocional. Na situação examinada, o autor suportou fratura na 

mão e no tornozelo direitos. 2. Em relação ao quantum indenizatório deve 

ser levada em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), sendo 

fixado de forma proporcional ao abalo sofrido pelo ofendido. Sopesadas 

ditas circunstâncias, merece majoração para o valor de R$ 20.000,00, com 

consectários da sentença, posto que em consonância com o montante 

estabelecido pelo Órgão Fracionário para a hipótese, em havendo se 

submetido a duas cirurgias e o período de recuperação. 3. Dano estético. 

Exsurge da constatação de deformidade física sofrida pela vítima. Prova 

pericial que aferiu a existência de cicatrizes. Fixação em R$ 5.000,00, 

atualizados pelo IGPM a contar da presente data e com juros moratórios a 

contar do evento danoso. 4. Lucros cessantes devidos, a serem 

apurados em sede de liquidação de sentença, observado os critérios 

determinados na decisão singular recorrida. 5. Pensão mensal vitalícia 

indevida, pois que o autor não experimentou redução de sua capacidade 

laboral. 6. O abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT 

encontra resguardo na Súmula n. 246 do STJ. 7. Hipótese em que houve 

expressa contratação de cobertura para danos morais e estéticos, e para 

danos corporais. Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO 

PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 70081492993, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em: 12-12-2019). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS, e, o faço para: CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante 

a importância de R$ 16.133,09 (dezesseis mil, cento e trinta e três reais e 

nove centavos), sendo danos materiais no montante de R$ 9.633,09 (nove 

mil, seiscentos e trinta e três reais e nove centavos) e danos estéticos no 

montante de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), importância esta 

que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da data do 

desembolso/realização do orçamento. CONDENAR o Reclamado a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos na importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), importância esta que deverá ser corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001432-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001432-25.2019.8.11.0055. REQUERENTE: THIAGO JOSE DE SOUZA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Noticia a parte 

Reclamante, em síntese: - que adquiriu passagem aérea da Reclamada 

para e que no voo de volta sofreu atraso superior a 5 (cinco) horas para 

chegada no destino final. Isso porque, alega que adquiriu passagens 

aéreas de ida e volta junto a reclamada para o dia 14/03/2019 com saída 

de Cuiabá/MT às 05h40min para Maringá/PR, com previsão de chegada às 

14h35min. Ocorre que, ao chegar na data do embarque a reclamada sem 

qualquer aviso prévio teria realizado o cancelamento do voo, situação na 

qual o requerente questionou tal atitude, informando inclusive que, uma 

vez que reside em Tangará da Serra/MT que fica cerca de 240 KM do 

aeroporto local do embarque, não teria condições financeiras de 

permanecer na cidade, solicitando assim que a reclamada o realocasse 

em outro voo naquele mesmo dia, tendo em vista tratar-se de viagem 

programada. Alega que após muita insistência foi realocado em um voo de 

outra companhia aérea, contudo havia conexão, sendo o único horário 

disponível às 13h55min, situação na qual em vez de embarcar no voo para 

Maringá/PR às 05h40min, conforme inicialmente adquirido, o embarque 

somente ocorreu as 13h55min chegando em Maringá/MT às 19h50min, 

quando deveria ter chego as 14h35min, ou seja, chegou em seu destino 

final com atraso final de 5h15min, motivo pelo qual requer indenização pelo 

dano moral sofrido. A parte Reclamada, por sua vez, se limita a afirmar: - 

que em razão de tráfego aéreo intenso houve referido atraso; - que 

ofereceu assistência material ao passageiro. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Afasto a preliminar de 

inaplicabilidade do CDC ao presente caso, por se tratar de voo nacional. 

Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem 
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como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação para 

julgamento antecipado. No presente caso, em face da verossimilhança das 

alegações da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de 

inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. Verifico a demonstração nos autos 

de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a 

impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como 

convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não 

afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de 

disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às 

necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que 

não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: Apelação. Serviços de 

transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de 

improcedência. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Atraso de voo 

doméstico superior a quatro horas. Apelo do autor. Responsabilidade 

objetiva da companhia aérea. Dano moral configurado. Reforma da 

sentença. Recurso Provido. (TJ-SP - AC: 10009121020198260003 SP 

1000912-10.2019.8.26.0003, Relator: Elói Estevão Troly, Data de 

Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/12/2019) Assim, caracterizado está o defeito do serviço 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo 

a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados. No caso 

concreto, a chegada ao destino final 05 (cinco) horas após o horário 

previsto ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das 

relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da 

parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o 

valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem 

adentrar na via do enriquecimento sem causa. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC, OPINO PROCEDÊNCIA do pedido para condenar a 

Reclamada pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) 

a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data 

(súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEYLA SOARES DE LIMA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULINEY FERREIRA MENDES BORBA OAB - MT23744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001188-96.2019.8.11.0055. REQUERENTE: LEYLA SOARES DE LIMA 

FREIRE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Após 

regular tramitação processual, as partes, em petição conjunta noticiaram a 

composição amigável frente ao litígio constante dos presentes autos (cf. 

27273261 - Outros documentos (8782198 MINUTA DE ACORDO LEYLA 

SOARES DE LIMA FREIRE)). Sendo o direito transigível, de natureza 

patrimonial, é devida a homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o citado acordo, que passa a fazer parte da presente 

sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

M a t r í c u l a  n º .  4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

__________________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000164-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000164-33.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ANTONIO CUSTODIO 

REQUERIDO: ANDERSON DE ALMEIDA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. ANTONIO 

CUSTODIO ajuizou ação de Execução em desfavor do ANDERSON DE 

ALMEIDA. Em síntese, alegou que é credor do executado na importância 

líquida e certa de R$ 16.803,65 (dezesseis mil oitocentos e três reais e 

sessenta e cinco centavos), representada pelos Cheques anexos aos 

autos, não adimplidos. Ao final, postulou pela procedência da execução. 

Devidamente citado o Executado apresentou Embargos à Execução em Id. 

19956176 - Petição inicial em pdf (Embargos do devedor), alegando 

inexistência de vínculo entre as partes, inexequibilidade e inexigibilidade do 

título ante a ausência de relação entre as partes e ilegitimidade de parte. 

Por fim, requereu a extinção do feito. Fundamento e decido. De acordo 

com jurisprudência e doutrina, o cheque é título de crédito dado como 

ordem de pagamento à vista, desvinculado do negócio jurídico subjacente 

em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e 

independência: "O título de crédito nasce para circular e não para ficar 

restrito à relação entre o devedor principal e seu credor originário. Daí a 

preocupação do legislador em proteger o terceiro adquirente de boa-fé 

para facilitar a circulação do título". (ROSA JR., Luiz Emygdio Franco. 

Títulos de crédito. 7 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 215) 2. Com 

efeito, desde a multicitada e veemente advertência de Vivante acerca de 

que não se deve ser feita investigação jurídica de instituto de direito 

comercial sem se conhecer a fundo a sua função econômica, a abalizada 

doutrina vem, constantemente, lecionando que, no exame dos institutos do 

direito cambiário, não se pode perder de vista que é a sua disciplina 
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própria que permite que os títulos de crédito circulem, propiciando os 

inúmeros e extremamente relevantes benefícios econômico-sociais 

almejados pelo legislador. 3. Por um lado, o artigo 20 da Lei do Cheque - no 

que em nada discrepa da LUG - estabelece que o endosso transmite todos 

os direitos resultantes do cheque e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma 

dispõe que o detentor de cheque "à ordem'' é considerado portador 

legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, 

mesmo que o último seja em branco. Por outro lado, consagrando o 

princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, 

o art. 25 da Lei do Cheque dispõe que quem for demandado por obrigação 

resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em 

relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo 

se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. 4. O 

cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos 

direitos do título de crédito - desvincula-se da sua causa, conferindo ao 

endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes 

aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações 

cambiais. É dizer, como os títulos à ordem circularam, constituem direito 

próprio e autônomo do endossatário terceiro de boa-fé - que não pode ser 

tolhido -, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral 

de se obrigar a essa manifestação, não sendo admissível que venha a 

frustar as esperanças que desperta em sua circulação. Precedente. [...] 6. 

Recurso especial não provido. (REsp 1231856/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 

08/03/2016) Assim, colocado o título em circulação, subsiste, para todos 

os efeitos, a relação entre endossante e o endossatário, o que impede a 

discussão do negócio subjacente, que somente pode ser discutido com o 

beneficiário original, a não ser que o autor comprove a má-fé do 

adquirente do título por endosso. Ademais, a boa-fé do terceiro portador 

do título é presumida, que somente é elidida com a demonstração de seu 

conhecimento da rescisão do negócio jurídico originário, enfim, sua má-fé. 

Nesse passo, de acordo com os elementos constantes nos autos, não há 

prova da má-fé por parte do atual portador do título, não sendo admissível 

contra si as exceções pessoais do autor com o endossante, pois como 

acima mencionado, o cheque representa uma obrigação autônoma e 

independente, consoante Lei 7.357/85. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. 

CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. 1. Prima facie, destaca-se ter ocorrido erro 

no registro eletrônico do acórdão de ID 6584749, uma vez que se trata de 

caso concreto estranho à relação jurídica que ora se aprecia. Desse 

modo, verificado o erro material, declara-se nulo o julgado retro, com 

fulcro no artigo 494, inciso I, do CPC/15, e passa-se à prolação do 

acórdão pertinente. 2. Na hipótese, o recorrente/embargante alega ter 

emitido cinco cheques, no valor total de R$ 24.000,00, para um terceiro 

estranho à presente relação processual, a fim de que fosse realizada a 

reforma de sua residência. Acresce que os cheques foram repassados, 

sem sua anuência, ao embargado, que não participou da negociação 

originária. Narra, contudo, que houve a resolução do contrato antes 

mesmo do início da execução dos serviços, com acerto entre as partes 

para restituição das cártulas emitidas, o que aduz não ter ocorrido. 3. O 

cheque, como título de crédito, submete-se aos princípios da abstração, 

da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções 

pessoais a terceiros de boa-fé. Independentemente da causa que deu 

origem ao cheque, este encerra obrigação de pagamento de quantia certa, 

sendo inadmissível discutir, na ação cambial, a origem da cártula ou a sua 

causa debendi, quando ajuizada execução pelo portador de boa-fé, após 

a circulação dos cheques, sobretudo quando as cártulas lhe foram 

emitidas nominalmente. Desse modo, imperiosa a manutenção da r. 

sentença, cabendo ao embargante, caso deseje, socorrer-se de ação 

própria em face do contratante para ressarcir-lhe o prejuízo suportado. 4. 

RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. 

(TJ-DF 07241505720188070016 DF 0724150-57.2018.8.07.0016, Relator: 

SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 

01/03/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) Ademais, verifico que todos os requisitos do art. 798 

e seguintes do Código de Processo Civil encontram-se devidamente 

preenchidos. Além do mais, não resta demonstrado que o referido título 

fora quitado pelo Executado. Pois bem. Como é sabido, o ônus da prova é 

encargo atribuído pela lei a cada uma das partes para demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse, subsidiando o Juízo para o 

momento da decisão. Deste modo, nos termos do artigo 373 do Código de 

processo Civil o ônus da prova incumbe ao autor quando ao fato 

constitutivo de seu direito e, por sua vez, ao réu, quanto a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse 

sentindo, é a lição dos professores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 

Arenhardt: “Afirma-se que o ônus da prova destina a iluminar o juiz que 

chega ao final do procedimento sem se convencer de como os fatos se 

passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o 

juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve 

ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o 

fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos.” No específico caso dos autos, 

verifica-se que o ônus da prova é da Embargante (devedora), justamente 

porque o Embargado (credor) possui título extrajudicial (cheque), 

devidamente comprovado, conforme documentos que acompanham a 

exordial, no qual se presume ser líquido, certo e exigível, e que somente 

poderá ser ilidida através de prova em contrário, não havendo que se falar 

em inversão do ônus da prova, ainda mais quando carente de 

verossimilhança e documentos as alegações da parte. Logo, em sendo da 

Embargante o ônus da prova, a ausência de demonstração cabal do fato 

constitutivo de seu direito leva à inarredável conclusão de que os 

Embargos à Execução intentados devem ser julgados improcedentes, 

consoante jurisprudência pacífica dos Tribunais. Nesse sentido, a título 

exemplificativo, vejam-se julgados abaixo: APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CHEQUE - NÃO CABE DISCUSSÃO DA 

CAUSA DEBENDI - DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - ÔNUS DO 

EMBARGANTE - INAPLICABILIDADE DO ART. 940 DO CC/2002 - RECURSO 

IMPROVIDO. Tendo a execução lastro em título executivo extrajudicial, 

cumpre ao embargante-devedor a produção de prova hábil para reverter a 

eficácia executiva do título. A penalidade prevista no art. 940 do CC/2002 

só se aplica quando comprovada a má-fé por parte do credor quanto à 

cobrança excessiva, o que não ocorrera no caso em tela. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.05.871143-3/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira 

da Costa , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2010, publicação da 

súmula em 18/05/2010) Por fim, saliento que o Boletim de Ocorrência foi 

produzido de forma unilateral constando apenas as declarações do 

Embargante, não servindo este, apresentado de forma isolada, como meio 

de prova de suas alegações. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, por falta de provas, extinguindo o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. JÉSSICA 

DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

manifeste-se o exequente em 10 dias, requerendo o que entender cabível. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-71.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RODRIGUES CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001804-71.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ADRIANO RODRIGUES 
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CAMELO REQUERIDO: BANCO BRADESCO VIS Vistos etc. Ausente o 

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

requerente ajuizou ação de indenização por restrição indevida com pedido 

de tutela antecipada visando que a empresa reclamada retire a restrição 

interna que pesa contra seu nome em razão de um débito já adimplido 

desde 2016, o que a impede a concessão de crédito bancário pela 

reclamada até hoje. A reclamada contestou o pedido aduzindo, em 

apertada síntese, que, de acordo com as próprias informações prestadas 

pelo reclamante, ele esteve inadimplente junto ao banco reclamado. Alega 

que para a aprovação da disponibilização dos serviços bancários 

oferecidos, dependem de várias ocorrências, tais como vida pregressa 

financeira do pretendente e o cumprimento dos requisitos para feitura do 

serviço. Ademais, alega que o banco reclamado não possui obrigação 

legal de conceder crédito, senão a quem possui condições exigidas pelo 

Banco Central e pelo próprio banco reclamado, uma vez que possui 

liberdade para analisar e conceder créditos. Requer, assim, seja julgada 

improcedente a pretensão indenizatória. O pedido deve ser julgado 

improcedente. Como bem salientou a reclamada na contestação, esta não 

tem obrigação de conceder créditos bancários, tendo em vista que o 

contrato subsiste por interesse das partes e, em havendo desinteresse 

em qualquer uma delas não há que se falar em obrigatoriedade na 

contratação, quer seja pelo banco, que seja pelo solicitante do crédito. 

Ademais, como já asseverado por este Juízo quando do recebimento da 

inicial, oportunidade em que indeferiu-se a liminar vindicada, é óbvio que 

somente ao empresário/instituição bancária compete analisar a 

conveniência de conceder créditos para determinados clientes, podendo 

se utilizar dos critérios que bem entender para isso, desde que, 

obviamente, não sejam eles contrários à lei. A Jurisprudência, por seu 

turno, pende para essa mesma linha de pensamento: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ONUS DA PROVA 

REQUERENTE. NEGATIVA DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO INTERNA BANCO. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DANO 

MORAL. - O sistema de distribuição do ônus da prova atribui ao 

requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao 

requerido a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos 

do direito do autor - A entidade bancária não tem qualquer obrigatoriedade 

de firmar contrato de empréstimo, posto que, o contrato subsiste em razão 

da comunhão de interesses das partes - A negativa de contratação 

baseada na existência de pendência financeira em nome da parte 

contratante, por si só, não gera o dever de indenizar, por se tratar de 

exercício regular de direito da instituição financeira. (TJ-MG - AC: 

10702100776468001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 09/08/2019) Assim, não há 

ilicitude na conduta da reclamada, em se negar a efetuar o crédito ao 

reclamante. Consequentemente, não há dano a ser indenizado. Em assim 

sendo, o julgamento mais justo e equânime de acordo com o que consta 

dos autos, é a improcedência do pleito inicial, no sentido de isentar a 

reclamada de qualquer responsabilidade de indenizar o reclamante por 

danos morais. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a reclamação, por 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o 

presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. 

JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000732-83.2018.8.11.0055 Reclamante: JULIANA MACEDO DE CASTRO 

Reclamada: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA ME SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito o pedido de decretação da revelia, 

uma vez que a Reclamada compareceu na audiência de conciliação, 

conforme se verifica do Id. 14497253. Além disso, o prazo fatal para 

apresentação de contestação, nos procedimentos dos Juizados 

Especiais, se dá até na data da audiência instrutória, que sequer ocorreu 

neste caso concreto. Necessário estabelecer a premissa de que se está, 

inegavelmente, diante de relação de consumo. Não há sequer controvérsia 

entre as partes a esse respeito. Por outro lado, deve ser ressaltado 

também que a resolução do conflito pressupõe a análise da ocorrência ou 

não do fato do serviço mencionado na petição inicial na relação de 

consumo entre as partes noticiada nos autos. O pedido objeto do presente 

processo está baseado no art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, 

que dispõe que os fornecedores respondem pelo fato do serviço. Dessa 

forma, as pretensões da Reclamante estão condicionadas à 

responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço, razão pela qual 

passo a verificar se restaram configurados os elementos que possam 

fundamentar a obrigação de reparação de dano pelo alegado defeito. Por 

oportuno, deve ser ressaltado ainda que também não há dúvida quanto à 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme preceitua o art. 6º, VIII, 

do CDC, em razão da clara hipossuficiência processual e técnica da 

reclamante em relação à empresa reclamada. No entanto, mesmo com a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conclui-se com 

absoluta segurança, neste caso concreto, que os pedidos iniciais devem 

ser julgado improcedentes. Como já mencionado anteriormente, a 

resolução do conflito passa pela verificação de ocorrência ou não do fato 

do serviço, que consiste, de acordo com a reclamante, na injusta e ilegal 

possibilidade de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes. E 

para que se chegue a uma conclusão, é imprescindível a análise de dois 

aspectos de fundamental importância: se há abusividade na cláusula 

contratual que impõe que o distrato ocorra exclusivamente na forma 

escrita; e se há abusividade na cláusula penal fixada no contrato. Esses 

argumentos, alegados pela reclamante, se reconhecidos importariam na 

nulidade de pleno direito das respectivas cláusulas, na forma estabelecida 

no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, ou 

ao menos na denominada “redução do negócio jurídico”. A resolução 

desses pontos revela-se de suma importância, primeiro porque, a se 

considerar abusiva a cláusula que estabelece a forma escrita para 

distrato, poder-se-ia concluir que a comunicação verbal (desde que 

provada) serviria à finalidade contratual, afastando, por conseguinte, a 

cláusula penal. Da mesma forma e alternativamente, o reconhecimento da 
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abusividade da multa no patamar fixado em contrato, poderia levar à 

conclusão de que o percentual da cláusula penal deveria ser revisto. Uma 

cláusula contratual, em contratos de consumo, pode ser considerada 

como abusiva, basicamente, quando importar em excessiva desvantagem 

do consumidor, ou viole os princípios da boa-fé e equidade, ameaçando 

e/ou vulnerando o equilíbrio contratual. Conforme leciona Bruno Miragem 

(Curso de Direito do Consumidor, 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 338): “(...) o abuso do direito vincula-se a dois critérios 

essenciais para sua identificação e consequente controle dos atos 

abusivos: a) o status constitucional do consumidor como sujeito de direitos 

fundamentais; e a razão lógica deste reconhecimento como, de resto, das 

demais normas de proteção em nosso ordenamento; b) a presunção 

jurídica da sua vulnerabilidade.” Da análise das alegações das partes e de 

toda a prova produzida ao longo do procedimento, não visualizo qualquer 

ilegalidade nas cláusulas do contrato em debate. Primeiro, não há que se 

falar em ilicitude da cláusula que estabelece a forma escrita para o 

distrato. A cláusula contratual que impõe o dever de comunicação da 

resilição por escrito (cláusula 17 do contrato do ID 14818605), em especial 

neste caso concreto, está em perfeita consonância com o que estabelece 

o art. 472 do Código Civil, pelo qual o distrato deve guardar a mesma forma 

do contrato. Embora se trate de negócio jurídico que não exige forma 

solene, ou seja, podendo as partes contratantes escolherem livremente a 

forma, é fato que, na situação em debate, as partes elegeram a forma 

escrita para firmar o pacto. Consequentemente, por imposição legal e 

também contratual, o distrato somente poderia ocorrer pela forma escrita. 

Por outro lado, deve ser observado que referida cláusula foi redigida em 

linguagem simples e bastante clara, não havendo como ser considerado 

qualquer argumento no sentido de que o reclamante não detinha 

condições de saber o seu conteúdo. Não há dúvida que a reclamada, sob 

esse aspecto, cumpriu adequadamente o dever de informação descrito no 

art. 6º, III, do CDC. Logo, a cláusula impositiva da forma (escrita) da 

resilição deveria ter sido cumprida pela reclamante. Não o fazendo, a 

reclamante assumiu o ônus imposto na cláusula 17, que lhe impõe o dever 

de suportar o pagamento da multa pelo inadimplemento contratual. Por seu 

turno, também não visualizo qualquer abusividade na cláusula que impõe a 

multa em questão, no percentual questionado pela reclamante. Da mesma 

forma que a cláusula 16, que determinava a forma para a resilição, a 

cláusula 18 estabelece claramente a pena para eventual resilição fora do 

prazo convencionado. Por outro lado, mostra-se pertinente as alegações 

da reclamada no sentido de que a multa no patamar convencionado é 

necessário para fazer frente a diversas despesas que são assumidas 

pelo prestador de serviço e que, em razão do exíguo prazo desde a 

comunicação do distrato (ou pela ausência da comunicação), impedem 

que referidas despesas sejam repassadas a outro usuário. O controle da 

cláusula penal tem como norma de parâmetro o art. 53 do CDC, segundo o 

qual, “nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante 

pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em 

garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor 

que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a 

retomada do produto alienado.”. Essa proibição da cláusula de decaimento, 

no sentido de perdimento dos valores pagos ou de parte considerável 

deles, aplica-se também a serviços. No entanto, somente pode ser 

aplicada quando possível ainda ao fornecedor, realocar a prestação em 

favor de outro consumidor pagante (Bruno Miragem, op. cit., p. 359). Caso 

contrário, especialmente quando o fornecedor cumpre o dever legal de 

informação e haja justificativa plausível para o patamar fixado para a 

multa, estar-se-ia impondo ao fornecedor prejuízos decorrentes do 

descumprimento contratual causado pelo próprio consumidor. Nesse 

sentido, confira-se a jurisprudência em situações semelhantes: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE 

PACOTE TURÍSTICO. PROBLEMAS DE SAÚDE. DEVOLUÇÃO PARCIAL 

DOS VALORES, ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. Não é abusiva a 

cláusula contratual que, pelo cancelamento tardio da viagem, prevê a 

devolução dos valores pagos, descontadas as despesas com terceiros 

prestadores de serviço. Se por um lado o consumidor não pode ficar em 

posição de desvantagem pela incidência de cláusula contratual, igualmente 

o fornecedor de serviços não deve arcar com o custo de serviços 

contratados previamente para a fruição da viagem pelos autores e que 

extrapolam o risco do seu negócio. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. 

(TJRS. 11ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 70073699647, Rel. Alexandre 

Kreutz, j. 21.03.2018) Em caso similar ao que é objeto de julgamento 

nestes autos, a E. Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso assim se 

pronunciou: RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS DE FESTA DE 

FORMATURA – RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR – 

DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA REQUERIDA – MULTA 

POR RESCISÃO UNILATERAL DEVIDA – CLAÚSULA PENAL EXCESSIVA, 

NULIDADE DAS PREVISÕES EM TAL SENTIDO – DANO MORAL 

INOCORRENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT. Turma 

Recursal Única, Recurso Inominado n. 1001025-87.2017.811.0055), 

Relator: Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 06.09.2018) Ante o 

exposto, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da reclamação. Por efeito, OPINO 

pela extinção do processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 

487, I, do CPC. Revogo a liminar deferida no Id. 12273026. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO DA SERRA MULTIMIDIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002182-61.2018.8.11.0055 Reclamante: JEFERSON WAGNER RAMOS 

Reclamada: DIÁRIO DA SERRA MULTIMÍDIA LTDA ME SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 
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para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Passo à análise do mérito da demanda. O 

Reclamante alega na petição inicial que foi ofendido em sua imagem por 

matérias jornalísticas que excederam o dever de informação. O 

Reclamado, em defesa, aduz que na reportagem veiculada em seu site 

possui regular exercício do direito de informar, pautada no art. 37 da 

CF/1988, bem como afirma que se trata de notícia verídica, sem cunho 

especulativo, inexistindo dever de indenizar. O pedido objeto do presente 

processo está baseado no Direito comum, amparado pelo artigo 186 do 

Código Civil de 2002, verbis: Art. 186: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Convém 

ressaltar, também, que a responsabilidade civil é uma das fontes das 

obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem 

em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é 

aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927 do Código Civil de 2002. Dessa forma, a 

pretensão do reclamante está condicionado à responsabilidade subjetiva, 

razão pela qual passo a verificar se restaram configurados os elementos 

da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta culposa, o nexo causal e 

o dano. Antes da análise da prática ou não de ato ilícito pela empresa 

reclamada responsável pela veiculação da reportagem, importante 

ressaltar que a atividade jornalística não possui direito de informação 

irrestrito, uma vez que é vedada a propagação de notícias falsas ou 

errôneas que violem a intimidade ou prejudiquem a honra e a imagem das 

pessoas. A liberdade de imprensa prevista no art. 5º, incisos IV, V e IX, e 

art. 220, ambos da Constituição Federal de 1988, visam proteger a 

informação, impedindo a censura e a ocultação de notícias. Entretanto, 

não se pode tolerar abusos, no exercício deste direito, que ocasionem 

lesão a outros direitos fundamentais igualmente tutelados pela Carta 

Magna, como é o caso dos direitos à moral, à intimidade e à imagem, 

previstos no art. 5º, inciso X, e artigo 1º, inciso III. Assim, é de 

responsabilidade da mídia, como um todo, surgida pela ocorrência de 

danos, a divulgação que se constitua em assertivas injuriosas, 

difamatórias e/ou caluniosas. Ou seja, há que restar provada a intenção 

de agredir moralmente a pessoa alvo da reportagem. Em síntese, o autor 

narra que a reclamada extrapolou seu direito constitucional de informação 

e liberdade de expressão durante uma reportagem que envolvia sua 

pessoa, uma vez que teriam veiculado informação maldosa na intenção de 

angariar votos, induzindo os eleitores a erro. Afirma que tal situação 

ofendeu sua honra e reputação reputação ilibada. Para tanto o autor 

colaciona aos autos a notícia veiculada. Ilustra o autor que a reclamada 

teria utilizado de sensacionalismo na citada matéria e que tal situação 

gerou muitos comentários negativos, situação que abalou sua imagem 

perante a sociedade. Após detida análise dos fatos, não verifico abuso no 

exercício regular do direito pela reclamada. Após análise do vídeo da 

referida reportagem não verifico nenhuma ofensa à honra do autor, pois 

apenas foi noticiado um fato de interesse público[3] . Neste diapasão, ante 

a inexistência de ofensas ou de reconhecido excesso na reportagem em 

questão, pondero que, no presente caso, entre os princípios da liberdade 

de informação e da imprensa e o da privacidade, deve prevalecer o 

primeiro, desde que não existam abusos na divulgação de dados, uma vez 

que aquele é instrumento basilar da democracia[4]. Assim, os pedidos 

veiculados na inicial devem ser julgados improcedentes, especialmente em 

razão da liberdade de expressão (enquanto corolário da Democracia). 

Consigna-se que o Superior Tribunal de Justiça pontua que o citado 

princípio não é absoluto, encontrando limites no compromisso ético com a 

informação verossímil, a preservação dos direitos da personalidade e a 

vedação de veiculação de crítica com fim único de difamar, injuriar ou 

caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)[5]. Todavia, nos 

presentes autos nenhuma das situações excepcionais é encontrada. 

Ademais, explicito que, após análise do material jornalístico juntado aos 

autos, é possível verificar que a reportagem é clara quanto à informação 

de que o aeródromo municipal continua sem receber os devidos cuidados 

e investimentos que possibilitem voos noturnos com segurança e outras 

benfeitorias para seu pleno funcionamento, pelo que percebo que não 

houve veiculação de informação inverídica ou que se sabia inverídica. De 

acordo com a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é dever 

da imprensa verificar a veracidade das informações que serão 

divulgadas, consignando no julgamento do Resp 1676393 que “a liberdade 

de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade 

dos dados divulgados manipula, em vez de formar a opinião pública, bem 

como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é 

relevante para o convívio em sociedade” (REsp 896.635/MT, Terceira 

Turma, DJe 10/03/2008). Acrescenta em outro julgado que “a honra dos 

cidadãos não é atingida quando são divulgadas informações verdadeiras 

e fidedignas a seu respeito, as quais, outrossim, são de interesse público. 

Por sua importância, a imprensa deve estar atenta ao dever de 

veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de 

formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda 

informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade. O 

veículo de comunicação somente se exime de culpa quando buscar fontes 

fidedignas, exercendo atividade investigativa, ouvindo as diversas partes 

interessadas e afastando quaisquer dúvidas sérias quanto à 

verossimilhança do que divulgará.” (REsp 1676393/SP, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

13/11/2017) Não se pode exigir da imprensa a investigação profunda de 

fatos que serão veiculados. No entanto, da mesma forma, o ordenamento 

jurídico também não permite a divulgação de informações sem um mínimo 

de verificação. Neste caso concreto, a responsabilidade da reclamada 

não se evidencia, porquanto não se visualiza excesso no direito/dever de 

informação, tendo em vista que se baseou nos elementos de informação. 

Neste contexto, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95, por não ter sido 

extrapolado o direito de informar, inexiste ato ilícito perpetrado apto a 

ensejar reparação por violação à imagem do reclamante. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95, sem litigância de má-fé. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010261-46.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON TOMAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS OAB - MT16156-O (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-B (ADVOGADO(A))

AFONSO DECANINI NETO OAB - MT9123-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 
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8010261-46.2014.8.11.0055. EXEQUENTE: VILSON TOMAZ DA SILVA 

EXECUTADO: OI S.A Vistos... Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Como é notório, a parte executada Oi S/A está em fase de 

recuperação judicial e, portanto, requer seja afastada toda e qualquer 

penhora sobre créditos ou ativos financeiros, sob pena de prejudicar e 

inviabilizar o Plano de Recuperação Judicial. Analisando os autos verifico 

que a execução não merece prosseguir, haja vista que a empresa 

executada está no momento passando por um Plano de Recuperação 

Judicial, conforme pode facilmente acompanhar nos autos de nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na comarca do Rio de Janeiro/RJ. 

No dia 29/06/2016, o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, nos autos sob nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o processamento da recuperação 

judicial da reclamada OI S/A e de outras seis empresas pertencentes ao 

mesmo grupo. Neste aspecto, tenho que a presente execução deve ser 

julgada extinta, possibilitando a parte exequente a habilitar-se o seu 

crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado Nº 51 do FONAJE e 

artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, in verbis: Enunciado Nº 51 ? FONAJE - Os 

processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, 

concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de 

mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. (destaquei) 

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos 

anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele 

sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 

50 desta Lei. Destarte, o artigo 8º da Lei 9.099/95 é taxativo em 

determinar: ?Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, 

o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil?. (grifei) Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

a liquidação extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade desta Lei. Diante do exposto, nos termos do art. 8º, caput, 

da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 51 do FONAJE, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para processar e decidir este 

feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, diante da 

liquidação extrajudicial da parte executada. ARQUIVE-SE o processo com 

as baixas necessárias. Intime-se a parte reclamada para, no caso de 

haver valores vinculados nos autos, apresentar dados bancários para a 

expedição de alvará, no prazo de 10 (dez) dias. Transitada em julgado, 

expeça-se certidão de crédito para habilitação perante o Juízo Universal. 

Transcorrido o prazo in albis, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 

4 2 1 9 1  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010794-39.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LARA TAVARES NEIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8010794-39.2013.8.11.0055. EXEQUENTE: LARA TAVARES NEIVA 

EXECUTADO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de IMPUGNAÇÃO 

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovida por Oi Móvel S/A. em face de 

Lara Tavares Neiva. Em síntese, a impugnação versa sobre excesso de 

execução, tendo em vista que a condenação arbitrada a título de danos 

morais já foi devidamente paga voluntariamente pela impugnante na data 

de 05/11/2015. Devidamente intimada, a impugnada confirma que ocorreu 

o pagamento voluntário o valor correspondente a indenização por danos 

morais, contudo alega que ao apresentar o pedido de cumprimento de 

sentença, requereu o pagamento do valor total quando na verdade era 

para apresentar apenas o valor a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais e multa e o valor do dano moral deveria ser utilizado 

apenas com a finalidade de indicar a base de cálculo fixados em 15 % 

sobre a condenação. A impugnada sustenta por fim que ocorreu somente 

um equívoco da indicação do valor total da execução, situação na qual 

considerando que os valores estavam discriminados individualmente no 

cálculo de ID 17984592, bastaria a impugnante excluir o valor pago e 

considerar o remanescente, motivo pelo qual requer a rejeição da 

impugnação e o prosseguimento do feito em relação ao débito 

remanescente. Pois bem. Ante a incontroversa do excesso de execução 

verifico que assiste parcial razão a impugnante. Isso porque embora 

verificado que já ocorreu o pagamento voluntário a título de indenização 

por danos morais, deixou de impugnar o correspondente a condenação 

em sede recursal dos honorários de sucumbência, o qual a impugnada 

apresenta em sua manifestação o devido cálculo. Neste ínterim, entendo 

parcialmente procedentes os termos da impugnação ofertada. Portanto, o 

valor da execução deve se referir ao montante de R$ 1.180,65 (um mil 

cento e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), tal qual apontado na 

manifestação da impugnada. 2. Da Multa Astreinte Analisando os autos, 

verifica-se que a parte impugnante foi intimada para cumprimento da 

decisão liminar proferida em 21/01/2014, o prazo para cumprimento da 

liminar era de 48 (quarenta e oito) horas e se encerraria em 23/01/2014, 

sendo que a impugnante manifestou informando cumprimento em 

29/04/2014. Neste ponto, necessário destacar que a parte impugnante 

realizou o cumprimento parcial da liminar, deixando de cumprir 

integralmente a decisão, situação pela qual entendo cabível a redução da 

multa pelo descumprimento parcial da decisão. A multa astreintes não se 

confunde com multas indenizatórias, ou seja, não busca recompor um 

prejuízo causado ao patrimônio da parte lesada por ato de alguém e são 

impostas para pressionar a cumprir e não para substituir o adimplemento. 

Pontuo ainda que o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa não 

somente de impor a multa diária ao destinatário da ordem para 

cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, mas também de 

alterá-la, independentemente de pedido da parte interessada, quando se 

tornar insuficiente ou excessiva, é o que se vê § 1º, inciso I do CPC, 

senão vejamos: 537. A multa independe de requerimento da parte e 

poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, 

modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso 

verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; No caso em apreço, 

ocorreu descumprimento parcial da decisão na medida em que a 

impugnante deixou de restabelecer 100% os serviços de telefonia, e, 

considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

entendo que o pedido deve ser deferido em parte. Isto porque, o valor 

correspondente à multa diária, como bem orienta o Enunciado 144 do 

Fonaje, apesar de não ficar limitada ao teto de 40 salários mínimos, deve 

alcançar um limite razoável obedecendo ao valor da obrigação principal. 

Assim, em que pese a injustificável desídia da impugnante, tem-se que a 

multa cominatória R$ 56.728,12 (cinquenta e seis mil setecentos e vinte e 

oito reais e doze centavos) se mostra excessiva, uma vez que a 

condenação título de danos morais foi arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). De modo que a multa cominatória deve ser reduzida para o valor 

equivalente a 20 salários mínimos. Portanto, a impugnação ao cumprimento 

de sentença, merece parcial procedência. 4. Ante o exposto, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDENCIA à IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, 

V do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Jéssica da Silva 

J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________
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___ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, intime-se a exequente para manifestação em 10 dias, sob pena de 

arquivamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8010241-84.2016.8.11.0055. REQUERENTE: EDIVALDO DE ASSIS LEMOS 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar 

que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Justifico a demora na 

prolação desta sentença, em virtude do grande acúmulo de processos 

conclusos para sentença, além da necessidade de priorizar o julgamento 

de processos que contam com prioridade legal e os inseridos na Meta 2 

CNJ 2019. Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Edivaldo de Assis Lemos ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE de ATO ADMINISTRATIVO com pedido de 

antecipação de tutela para que seja suspensa a decisão do processo 

administrativo de nº 0367/2014/GMAPC/DETRAN/MT, que condenou o 

reclamante na pena de suspensão do direito de dirigir por um mês e 

pagamento de multa no importe de R$ 1.915,40. Narra o reclamante que foi 

notificado no dia 09.07.2015 acerca de uma infração de trânsito, tipificada 

no art. 175 do CTB, ocorrida supostamente aos 29.3.2014. Informa que, ao 

receber a notificação da infração, apresentou, por meio de advogado, 

defesa escrita, tendo esta sido recebida por uma funcionária do Detran. 

Continua aduzindo que mesmo tendo apresentado defesa o reclamado 

ignorou suas razões e o condenou, à revelia, à pena de suspensão do 

direito de dirigir por um mês e pagamento de multa no importe de R$ 

1.915,40. A reclamada por sua vez, alega que não há irregularidade no 

procedimento administrativo, bem como que não houve apresentação de 

defesa uma vez que não reconhece a assinatura de quem a recebeu. 

Ademais, alega não ter ocorrido notificação fora do prazo de 30 (trinta) 

dias, bem como que não existe imputação de infração em dobro, existindo 

apenas um procedimento administrativo, motivo pelo qual requer a 

improcedência dos pedidos inicial. Pois bem. Dá análise dos autos é 

possível vislumbrar com clareza suficiente a ilegalidade acometida pelo 

reclamado, no sentido de não garantir o reclamante o contraditório e ampla 

defesa no processo administrativo ora discutido nos autos, já que sequer 

foram analisadas as razões apresentadas em sua peça de defesa. Isso 

porque, embora alegue que não reconhece a assinatura de recebimento, é 

possível verificar que o documento foi protocolizado e recebido pelo 

Detran/MT. Com efeito, dispõe o art. 5º, LV, da CF/88, “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados, em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes”. No mesmo sentido a lei infraconstitucional dispõe que “As 

penalidades de suspensão do direito de dirigir e a cassação do documento 

de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade 

de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao 

infrator amplo direito de defesa” (Art. 265, do CTB). Ainda o reclamante 

alega que foi notificado mais de um ano após a suposta prática de 

infração de trânsito e que, apresentada defesa tempestivamente, foi 

julgado à revelia, o que ocasionou a condenação de suspensão do direito 

de dirigir e multa. Em análise do documento juntado na inicial no evento 1.3, 

é possível verificar que o reclamante foi notificado no dia 9.7.2015 acerca 

de duas infrações tipificadas no art. 175 do CTB, ocorridas no dia 

29.3.2014, na Avenida Brasil nesta cidade, estipulando-se o prazo de 20 

dias para apresentação de defesa escrita. O reclamante anexou uma 

petição no evento de nº 1.8, dirigida ao reclamado, datada aos 29.7.2015, 

recebida pela pessoa de Patrícia de Brito Almeida, por meio da qual 

apresenta as razões de sua defesa no processo administrativo. Por outro 

lado, pelo documento juntado no evento de nº 1.6, foi condenado ao 

argumento de que este não apresentou defesa, conforme acima exposto. 

Resta, assim, injustificado o fundamento utilizado pela administração 

pública, objeto do Processo Administrativo nº 0367/2014, de que o 

reclamante não apresentou defesa. Ademais, também houve extrapolação 

quanto ao prazo de notificação, já que o reclamante fora notificado um ano 

após a ocorrência da infração administrativa, situação que desafia o 

arquivamento do procedimento administrativo. Neste sentido, segue o 

entendimento: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

PARA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA. PRAZO. ART. 281, PARÁGRAFO 

ÚNICO, II, DO CTB. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. "Na inteligência jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal 

de Justiça submetida, inclusive, ao procedimento dos recursos repetitivos 

(CPC, art. 543-C), 'o art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será 

arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro 

se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, 

não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, 

opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo se falar 

em reinício do procedimento administrativo'. (REsp 1092154/RS, Primeira 

Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe 31/08/2009). Em sendo assim, 

inexistindo, na espécie, notificação de autuação para apresentação de 

defesa, afigura-se nulo o auto de infração." (REOMS 

2009.33.00.009895-0/BA, Quinta Turma, Relator Desembargador Federal 

Souza Prudente, 4-DJF1 de 30/03/2012, p. 341). 2. De acordo com o teor 

da Súmula 312/STJ: "No processo administrativo para imposição de multa 

de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação 

da pena decorrente da infração". 3. No caso, tendo emvista a singeleza da 

causa, é razoável a redução do valor da verba honorária de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo 

a contento aos critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4º, do CPC/73 para o 

arbitramento por equidade, sendo certo, ainda, que à causa foi atribuído o 

valor de R$ 957,70 (novecentos e cinquenta e sete reais e setenta 

centavos). 4. Apelação da União a que se dá provimento para reduzir o 

valor dos honorários advocatícios para R$ 500,00 (quinhentos reais). 

(TRF-1 - AC: 00378448120124013400 0037844-81.2012.4.01.3400, 

Relator: JUÍZA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de 

Julgamento: 14/09/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 28/09/2016 
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e-DJF1) APELAÇÃO – MULTA DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE 

FORMALIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL – 

INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – OCORRÊNCIA – CABIMENTO. Quando ocorrer ausência de 

notificação, cabível a declaração de insubsistência da autuação. Decisão 

reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10025994120168260451 SP 

1002599-41.2016.8.26.0451, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 

09/05/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2017) 

Neste sentido, tendo em vista a ausência de notificação dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias necessário se faz a declaração de nulidade do 

procedimento administrativo nº 0367/2014/GMAPC/DETRAN/M e 

consequentemente o cancelamento das sanções aplicadas e a exclusão 

do prontuário do requerente das referidas infrações. 3. Dispositivo: Ante o 

exposto, OPINO, pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para declarara 

a  n u l i d a d e  d o  p r o c e d i m e n t o  a d m i n i s t r a t i v o  n º 

0367/2014/GMAPC/DETRAN/M, bem como o cancelamento das sanções 

aplicadas e a exclusão do prontuário do requerente das referidas 

infrações. Torno definitiva os efeitos da tutela de urgência concedida. Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, nos termos dos arts. 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001231-67.2018.8.11.0055 Reclamante: CLAUDINEIA SILVA FERNANDES 

Reclamada: CESUMAR – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ 

LTDA SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. A preliminar de ausência de 

interesse de agir, se confunde com o mérito, sendo julgada em momento 

oportuno. Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de Incompetência 

da Justiça Estadual/Juizado Especial não merece acolhimento, uma vez 

que a presente reclamação não visa interesse da União, posto que as 

causas relativas à instituição de ensino superior particular, nos casos que 

versem sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação 

de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, é, via 

de regra, da Justiça Estadual. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO. CARACTERIZAÇÃO. 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA 

PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. 1. Esta Corte 

Superior de Justiça, quanto à legitimidade da União, tem entendido que a 

competência para o processamento de causas relativas à instituição de 

ensino superior particular, nos casos que versem sobre questões 

privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre 

a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, 

inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se 

trate de Mandado de Segurança, é, via de regra, da Justiça estadual. Ou 

seja, não há interesse da União no feito. 2. Embargos de declaração 

acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento parcial ao recurso 

especial da União, em razão de sua ilegitimidade, restabelecendo o 

acórdão de fls. 327/335. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1307973 PE 

2012/0007530-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de 

Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

22/08/2013).” Passo à análise do mérito. Alega a autora que mudou-se 

para Tangará da Serra-MT e buscou uma instituição de ensino para dar 

continuidade aos estudos iniciados em Sapezal. Afirma que foi informada 

que o valor nominal da mensalidade seria de R$ 393,35 (trezentos e 

noventa e três reais e trinta e cinco centavos), sendo concedido ainda um 

benefício pela pontuação do ENEM de 25% e ainda mais 10% pelo 

pagamento em dia, totalizando 35%, o que foi aceito, quitando a primeira 

mensalidade. Argumenta que, quando da segunda mensalidade foram 

inseridas outras matérias não programadas, onerando demasiadamente o 

valor, impossibilitando a continuação, e, não havendo acordo, requereu o 

cancelamento do curso, quitando a parcela aberta parcelada em cartão de 

crédito por não possui condições de arcar, no entanto, foram imputadas 

ainda mensalidade com vencimento em maio e dezembro/2018, as quais 

não concorda, pugnando pela restituição dos valores pagos, 

inexigibilidade das demais cobranças e indenização por danos morais. A 

Reclamada, em sua defesa, alega que a Reclamante recebeu os 

benefícios conforme afirmou, bem como que o aluno transferido deve se 

adequar a grade curricular conciliando as matérias a cursar com as 

disponibilizadas sequencialmente nos módulos, e, caso a matéria não seja 

sequencial poderá cursar somente no final do curso, implicando o número 

de materiais em aumento do valor da mensalidade, inexistindo dever de 

restituir e indenizar. Analisado o processo verifico que a Reclamante 

informa nos autos que se matriculou junto a instituição Reclamada, para 

realização de curso superior, com mensalidades no valor de R$ 393,35, 

com bônus de 25% em razão de sua nota no ENEM, mais 10% caso os 

pagamentos fossem efetuados até a data do vencimento, restando ao final 

para ser pago o valor de R$ 211,43. Todavia, verifica-se que após o 

pagamento da primeira mensalidade, a Reclamante foi surpreendida com o 

valor da segunda mensalidade, onde a Reclamada teria lançado duas 

matérias extras em sua grade, pelas quais foi cobrado o valor de R$ 

167,17 cada uma. No mais, é incontroverso que a Reclamante solicitou o 

cancelamento da matricula, conforme se verifica pelos documentos 

anexos pela própria Reclamada, e, mesmo após pagamento da 

mensalidade do mês 04/2018, efetuado em 10/04/2018, com solicitação do 

cancelamento em 11/04/2018 lhe estão sendo cobradas duas 

mensalidades no valor de R$ 420,39 – vencimento em 10/05/2018 e R$ 

545,77 – vencimento em 20/12/2018. Desta feita, verifico que a Reclamada 
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descumpriu a oferta veiculada, conforme ID. 13128606, o que levou a 

Reclamante a requerer o cancelamento do curso, descumprindo o 

disposto no artigo 30 do CDC, verbis: “Art. 30. Toda informação ou 

publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado.” No mais, mesmo após quitar a 

mensalidade em aberto lhe foram exigidos os pagamentos de outra 

mensalidade, o que, por certo, não merece prosperar, eis que a rescisão 

contratual se deu em razão da propaganda enganosa perpetrada pela 

Reclamada, a qual ofertou um valor inicial para convencer a Reclamante 

de firmar contrato e posteriormente lhe imputou valores não previstos, 

impossibilitando a continuidade, devendo ser restituídos os valores pagos 

na integralidade. Já no que tange ao pedido de dano moral, tenho que este 

merece prosperar, porquanto, a Reclamante teve frustradas suas 

expectativas de dar continuidade ao curso superior em decorrência do 

total descaso da Reclamada, ludibriando a Reclamante, o qual ultrapassa a 

barreira do mero aborrecimento. Corroborando: Ementa: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. 

GRADUAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. MIGRAÇAO PARA OUTRO CURSO. 

OFERTA DE DESCONTOS NAS MENSALIDADES. DEVER DA INSTITUIÇÃO 

DEMANDADA DE CUMPRIMENTO DA OFERTA, MEDIANTE CONCESSÃO D 

OS DESCONTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE 

FORMA SATISFATÓRIA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 373, INCISOS I E II, DO 

CPC. PRETENSÕES PROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71007234818, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado 

em: 14-11-2017). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos para: DECLARAR a inexistência dos débitos 

discutidos na presente demanda; CONDENAR a Reclamada a restituir à 

Reclamante o valor de R$ 715,70 (setecentos e quinze reais e setenta 

centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês a contar do desembolso. CONDENAR 

a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e juros de 1% 

ao mês a contar da citação. MANTENHO a liminar deferida. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, 

“caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO APARECIDO FERNANDO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000149-98.2018.8.11.0055. REQUERENTE: BENEDITO APARECIDO 

FERNANDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: EDER ALVES MOREIRA 

VISTOS. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória, bem como que as partes não pediram 

produção de outras provas. Fundamento. Decido. Inicialmente, 

compulsando os autos, vê-se que realizada a audiência de conciliação, o 

reclamado saiu do ato processual devidamente intimado de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar contestação. No entanto, deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar. A súmula 11, da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, 

estabelece que: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. O artigo 

344, do Código de Processo Civil, preleciona: Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ao verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. A postura da parte ré importa em confissão 

ficta dos fatos aduzidos na inicial. Contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido de 

medida de urgência consistente em determinar que o reclamado proceda 

com a imediata devolução dos bens móveis descritos na inicial, ao 

argumento que o reclamado os retêm indevidamente. Narra o reclamante 

que no dia 13 de dezembro de 2018 alugou uma sala comercial de 

propriedade do reclamado, tendo efetivado o pagamento do aluguel no dia 

14 de dezembro de 2018. Informa que ficou pactuado entre os litigantes 

que o início da vigência do contrato de aluguel ocorreria a partir do 

instante em que o reclamado efetuasse reparos em infiltrações, que alega 

o reclamante existirem no citado imóvel. Continua aduzindo que mesmo 

tendo adiado o prazo para os reparos por diversas vezes, o reclamado 

não o fez, motivo pelo qual requereu o reembolso do valor pago a título de 

aluguel. Por fim, informa que o reclamado lhe informou que deveria efetuar 

o pagamento de aluguel pelo tempo em que seus bens permaneceram no 

imóvel dele e que passado um tempo, quando resolveu pagar, percebeu 

que ele havia trancado o imóvel com seus pertences, situação em que 

requer indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 270,00 

(duzentos e setenta reais) por dia, pois esta impedido de exercer sua 

função social. Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que, quando 

da formalização do negócio jurídico, o demandado alega que pactuou 

contrato de aluguel de imóvel comercial com o reclamado, contudo deixa 

de anexar aos autos o contrato, ou documento que comprove a relação 

contratual entre as partes. Ainda, que não explica e nem comprova o 

motivo do pedido de danos materiais no valor de R$ 270,00 (duzentos e 

setenta reais). Embora o reclamante afirme que teria realizado o 

pagamento do primeiro mês do aluguel, bem como seus bens estariam 

trancados dentro do imóvel do reclamado, deixa de comprovar o efetivo 

pagamento, bem como a demonstração de que os bens que alegam estar 

trancado dentro do imóvel lhe pertencem. Tais documentos não são 

impossíveis de serem apresentados pelo Requerente, por exemplo, se os 

móveis lhe pertencem, este teria acesso a notas fiscais dos mesmos e, 

como dever processual, deveria anexar aos autos, verificando inclusive 

que tem o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe 

incumbia. Ainda, verifica-se do termo de audiência de conciliação que as 

partes nada requereram sobre a produção de provas, motivo pelo qual 

diante da ausência de provas do fato constitutivo do direito do requerente 

os pedidos devem ser julgados improcedentes. Ademais, em demandas 

em que se busca indenização por danos materiais e morais, não se admite 

a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 

373, inciso I, do CPC. Necessário referir que o campo de atuação do dano 

moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de 

personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto. In casu, não há 

prova nos autos do ocorrido, muito menos do suposto constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de 

danos materiais e morais, não havendo razão, assim, para o deferimento 

da pretensão indenizatória. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 
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qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Jéssica 

d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJE. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Wellington 

Pereira dos Santos em desfavor de Oi S/A., visando o recebimento de 

valores referente à condenação por indenização por danos morais. 

Conforme consta dos autos, a parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano. O crédito perseguido nos 

presentes autos já existia na data do pedido de recuperação judicial 

formulado pela empresa executada, razão pela qual está sujeito à 

recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Na 

hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 2014), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de junho de 2016. Presente a 

responsabilidade civil extracontratual - caso dos autos -, a obrigação de 

indenizar surge com a ocorrência do fato danoso. Por isso que o art. 927 

do Código Civil de 2002 dispõe que a violação do direito, aliado ao dano, 

rende ensejo ao dever de reparar. Assim, com a concessão da 

recuperação judicial, que ocorreu em 08/01/2018, incide a novação dos 

créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 da Lei n.º 

11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação 

dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 

a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º 

do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as 

ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação do 

plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo que 

a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, 

nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 

Consequentemente, a novação induz à extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o entendimento do 

STJ: “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO 

DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n.11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, abrem-se três 

possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a 

que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve 

convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer 

depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir 

a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) 

requerer a falência com base no art. 94 da Lei. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 
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impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Para tanto, utilizando os 

termos informados pela ré (cf. ID n. 14945593), uma vez que observaram 

estritamente a sentença alhures exarada. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Processo Número: 1003161-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1003161-86.2019.8.11.0055 Autor (a): VANESSA ANDRADE DA SILVA Ré 

(u): UNIC EDUCACIONAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o 

relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 

Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a analisar a 

lide posta. 2. Em miúdos, as partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID n. 

29670098). Sendo o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a 

homologação por ato judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o 

citado acordo, que passa a fazer parte da presente sentença, para que 

surtam seus efeitos jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-33.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELITHON JUSTINO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Autos n. 

1001231-33.2019.8.11.0055 Autor (a): M J COMÉRCIO DE FRLADAS, 

CONFECÇÕES E PRODUTOS INFANTIS LTDA ME Ré (u): ELITHON JUSTINO 

FERREIRA PROJETO DE SENTENÇA 1. Inicialmente é importante explanar 

que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 301 de 813



art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Outrossim, consigna-se que o relatório é dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. 2. Em miúdos, as 

partes realizaram acordo extrajudicial (cf. ID n. 28713884). Sendo o direito 

transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por ato 

judicial. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR o citado acordo, que 

passa a fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos 

jurídicos e, consequentemente, JULGAR EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Amanda 

Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30824 Nr: 1005-27.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA BOTIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONARIA COMERCIAL DE VEICULOS 

FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE OLIVEIRA 

MARTINS - OAB:OAB-SP 221 127, KELLY PICCIN - OAB:22121/A, 

MARCELO ROSSI DA SILVA - OAB:OAB-SP 133103

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$1.381,66 (Um mil, 

trezentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 690,83 (Seiscentos e noventa reais e oitenta e 

três centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$690,83 

(Seiscentos e noventa reais e oitenta e três centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97283 Nr: 3771-77.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PIREZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 971,24 

(Novecentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 485,62 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e 

sessenta e dois centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 485,62 (Quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois 

centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103056 Nr: 289-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIAN FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118501 Nr: 8697-67.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13.239-A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118769 Nr: 8807-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11264

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81040 Nr: 212-83.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR CAIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS ORGANIZADORES DA 

EXPOSIÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B, REJANA MARIA DAVI BECKER - OAB:59296/RS, 

WERNER CANTALÍCIO JOÃO BECKER - OAB:3.950-RS

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.122,80 (Um mil, 

cento e vinte e dois reais e oitenta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R $ 561,40 (Quinhentos e sessenta e um reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 561,40 

(Quinhentos e sessenta e um reais e quarenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99096 Nr: 5271-81.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107850 Nr: 2757-24.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELSON DA CONCEIÇÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, FABRICIA 

NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11264, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:OAB/DF 513

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 
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INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111860 Nr: 4850-57.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS NASCIMENTO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:13.239-A/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 4939-80.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112289 Nr: 5080-02.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais, do equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do total das custas do processo a que foi condenada, no 

importe de R$ 281,19 (Duzentos e oitenta e um reais e dezenove 

centavos),nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 206,70 (Duzentos e seis reais e setenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 74,49 

(Setenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o nome único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115174 Nr: 6762-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON CROSUE VIEIRA DE CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 
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conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115744 Nr: 7084-12.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO BAZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 562,38 

(Quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R $ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 148,98 

(Cento e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004488-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004488-96.2019.8.11.0045 AUTOR(A): RAIMUNDA SANTOS DOS 

SANTOS RÉU: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Vistos, etc. 

I. Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins 

informar a devida qualificação, com a indicação de profissão ou exercício 

de atividade pela qual aufere renda (art. 319, II, do CPC), bem como 

acostar aos autos extrato completo do comprovante de restrição, uma vez 

que o juntado aos autos se apresenta parcial. II. Ainda no prazo de 15 

(quinze) dias, determino que a parte Autora emende os fundamentos 

jurídicos do pedido, porquanto formula pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela de urgência e de multa diária com base nos art. 273 e 461 do 

Código de Processo Civil de 1973, o qual fora revogado pela Lei n. 

13.105/2015, de modo que os pleitos devem guardar observância a lei 

vigente, nos termos do art. 319, III, do Código de Processo Civil. III. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

IV. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. V. Cumpra-se, expedido o necessário. VI. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000669-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA FREITAS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação, e, ciente da penalidade prevista no 

art. 334, § 8º, do CPC, justificar sua ausência na audiência de conciliação 

realizada. II. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003537-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do 

REQUERIDO: EVERTON GONCALVES DA SILVA. LUCAS DO RIO VERDE, 

28 de fevereiro de 2020. BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000775-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMON RODRIGUES OAB - SP169638 (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTORIO DE REGISTRO CIVEL E TABELIONATO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. 1. Trata-se de “Ação de Retificação de Registro Civil” ajuizada 

por SOLANGE OLIVEIRA SANTOS, visando a correção de erro constante 

em sua certidão de casamento, onde não consta o nome de seu genitor 

Antonio Dias Santos. Com a inicial vieram documentos. O Ministério Público 

emitiu parecer favorável ao deferimento do pedido (Id 20280739). 2. É 

sucinto o relatório. Fundamento. Decido. O pedido aduzido pela requerente 

merece acolhimento. O Diploma Legal nº 6.015/73, denominado Lei de 

Registros Públicos, prevê no seu art. 109 a possibilidade de retificação de 

assentamento de registro civil público, nos seguintes termos: “Art. 109. 

Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no 

Registro Civil requererá em petição fundamentada e instruída com 

documentos ou com a indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, 

ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco 

dias, que correrá em cartório”. No caso em exame, vê-se que a autora 

pretende retificar sua certidão de casamento, sustentando que, quando da 

lavratura do assentamento do seu matrimônio, o oficial de registro civil 

omitiu o nome de seu genitor. Com a observância do ônus probatório 

cristalizado no nosso regramento civil, a autora carreou aos autos a 

devida comprovação do erro cometido no Registro Público, ou seja, 

procedeu à demonstração de que possui registro paterno (conforme 

certidão de nascimento e identidade emitida pelo Conselho Regional de 

Biologia) e que o nome de seu pai não foi anotado no registro de seu 

casamento. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, e 

acolhendo o parecer do Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido 

aduzido pela parte requerente, para determinar a retificação da certidão 

de casamento da autora, a fim de incluir o nome de seu genitor Antonio 

Dias Santos, mantendo inalterados os demais dados. 3.1. Sem custas ante 

a gratuidade de justiça. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente mandado ao Cartório de Registro Civil competente. 3.3. 

Cumpridas todas as determinações, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cássio Luís 
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Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002247-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Meio AMbiente de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO)

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PEZZINI OAB - MT13844/A-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Conforme sedimentado pelo STF no julgamento do RE 

255.837-AgR/PR, em sede de repercussão geral, é lícito ao impetrante 

desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de 

aquiescência da autoridade apontada como coatora. II. ASSIM, nos termos 

e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. III. Sem custas. IV. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. V. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002087-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANIA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

MANIFESTAÇÃO SOBRE A RESPOSTA DO PERITO. PRAZO 15 DIAS.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1348 Nr: 2256-56.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON MILTON DE MOURA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JAMBERS, LUIZ CARLOS 

JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:4.822-A, MAURO ANTONIO STUANI - OAB:4822-A PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 "1. As partes e interessados se conciliaram nos seguintes termos:

a. Requerente e Requerido reconhecem como área objeto do presente 

acordo o perímetro dominial de 1.057 hectares (perímetro azul 

representado no mapa) e que está sendo representado pelo mapa 

apresentado nesta audiência e elaborado pelo engenheiro Eduardo dos 

Santos Gonçalves;

b. O Requerido manifesta sua concordância com o levantamento do 

perímetro in loco, pelo engenheiro, com a fixação de marcos dos exatos 

termos deste mapa, devendo alcançar a quantidade de área de 1.057 

hectares (perímetro azul representado no mapa), facultando ao Requerido 

o acompanhamento por assistente técnico, na data acordada de 04 de 

fevereiro de 2020 a partir das 8:00hs (se houver chuva fica prorrogado 

pelo o dia seguinte);

c. Dentro do citado perímetro (1.057 hectares da matrícula 1.411 do RGI de 

Sorriso-MT) o Requerido reconhece e ratifica o acordo já homologado nos 

autos n. 68672 de 12/07/2016, firmado com o espólio de Coralim Correa de 

Barros, autorizando que os Requerentes escriturem diretamente a estes a 

área de 100 hectares, a qual encontra-se demarcada no mapa 

supracitado, divisando com Agrop. Vera Cruz, Rio Teles Pires, sendo que 

as despesas de escrituração serão a cargo do espólio, por sua vez, o 

espólio de Coralim Correa de Barros desde já autoriza o levantamento da 

área e a colocação de marcos;

d. O Requerido (Edilson) autoriza que os Requerentes (Espólio de 

Francisco Jambers e outros) outorguem escritura pública de 320,00 

hectares (remanescente 10), conforme localização no mapa em anexo 

diretamente à Agropecuária Vera Cruz, a ser subtraído do perímetro de 

1.057 hectares, conforme mapa juntado neste ato. O Requerido autorizou 

a concessão direta da escritura em razão da apresentação de 

autorização, que ora se junta cópia, apresentada neste ato pelas pessoas 

de Aline Dal Molin e Ailan Jonas Dal Molin, os quais atestam e se 

responsabilizam pela autenticidade do documento apresentado 

(autorização de escritura pública firmado em 14/11/2019, firmado pelo 

espólio de Abel Rolim dos Santos e herdeiros à Agropecuária Vera Cruz);

e. Os Requerentes (Espólio de Francisco Jambers e outros) reconhecem 

que venderam a área de 90 hectares constante no mapa em anexo 

(remanescente 03) para Abel Rolim dos Santos o qual permutou com o 

Requerido (Edilson) igual quantia, a qual se encontra fora do perímetro das 

1.057 hectares, mas os Requerentes assumem o compromisso de 

transferir o domínio dos mencionados 90 hectares (remanescente 03) ao 

Requerido Edilson, desde que este junte aos autos autorização escrita dos 

herdeiros de Abel Rolim dos Santos nos mesmos moldes da autorização 

juntada nestes autos pela Agropecuária Vera Cruz. As despesas para 

medição e outorga da escritura é de responsabilidade do requerido 

Edilson;

f. Subtraídas as áreas de 320,00ha e 100,00ha dos itens “C” e “D” deste 

acordo, resta aos requerentes (espólio e outros) outorgarem ao requerido 

(Edilson) o domínio de 637,00ha representados no mapa em anexo (na cor 

azul) pelas áreas remanescentes 01 e 09.

 g. O presente acordo não altera a situação possessória atual das partes 

sobre o imóvel objeto da matrícula 1.411 do RGI de Sorriso-MT.

h. Fica estabelecido o prazo de 02 anos, a contar desta data, para os 

Requerentes (espólio e outros) outorgarem as escrituras públicas 

previstas nas letras “c”, “d”, “e” e “f” deste acordo;

2. Na forma do art. 487, III, do CPC, homologo o presente acordo, com 

resolução de mérito, com a ressalva de eventual direito de terceiro, 

obrigando as partes que firmam o presente termo, destacando a juntada 

de mapa e autorização de escritura pública;

3. Dou a presente por publicada em audiência. Presentes intimados. 

Custas remanescentes dispensadas vez que as partes fizeram acordo 

antes do sentenciamento.

4. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24143 Nr: 1991-49.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATA EVARISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15(quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99959 Nr: 5897-03.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÉZIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84694 Nr: 4238-27.2012.811.0045
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTELES SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SIGNOR, COMPANHA MUTUAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANUSA SERENA ONEDA - 

OAB:MT 13.124-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Intimação da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98445 Nr: 4739-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO MARQUES MIRANDA - ME, 

SEBASTIÃO MARQUES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102692 Nr: 69-89.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB AGRONEGOCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORDANO ISRAEL SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que impulsione o feito no prazo de 15 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117950 Nr: 8384-09.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHDDN, BBDDN, NEUSA DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N. 8384-09.2015.811.0045

AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): B.H.D.N e B.B.D.N. e N.D

EXECUTADO(A,S): HELIO DO NASCIMENTO

CITANDO(A,S): HELIO DO NASCIMENTO, lugar não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/12/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.036,86

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: “Em 15/12/2009 na comarca de Colider/MT as partes, 

em acordo referendado pela Defensoria Pública, acordaram quanto aos 

alimentos nos seguintes termos: I – O genitor pagará aos infantes o valor 

da pensão alimentícia na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, 

equivalente a 43% (quarenta e três por cento) do salário mínimo vigente no 

aís, a partir de vinte e dois de dezembro de 2009.Ficando estabelecido 

também que as despesas com farmácia, médico-hospitalar, escola e 

odontológicas serão rateadas em partes iguais entre os genitores, 

devendo a genitora encaminhar ao genitor cópia da nota fiscal com a 

descrição do produto/serviço; II – A pensão alimentícia deverá ser quitada 

mediante depósito bancário, na conta da genitora gos menores; Entretanto, 

o executado ignora o respectivo Acordo Extrajudicial, estando em atraso 

com o pagamento da verba alimentar estabelecida. Consigne-se, por 

oportuno, que as tentativas amigáveis para compelir o executado a 

cumprir com seus deveres paternos foram todas infrutíferas.”

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, C.A.S.P, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119553 Nr: 311-14.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO, CEILA DAUZACKER DA 

SILVA PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora para manifestação nos autos no 

prazo de 15 dias, sob pena de intimação diretamente ao autor.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004185-82.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA KORB COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO Certifico que junto a estes autos nesta data e-mail 

do sr. perito com nova data de pericia designada para o dia 10/06/2020, a 

partir das 08:30 horas por ordem de chegada, do qual intimo as partes, 

devendo o advogado da parte autora informar ao seu cliente da referida 

data. LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2020. EDERALDO LEMES 

DO PRADO Tecnico Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159241 Nr: 5370-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA FERREIRA, MARINALVA MARIA 

DE JESUS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANA DO NACIMENTO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO FERREIRA - 

OAB:MT/20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o artigo 24 do ECA e artigo 

1.635, V, c/c art. 1.638, II, do Código Civil, destituo o poder familiar da Sra 

Jana do Nascimento Almeida, em relação à criança Rebeca do Nascimento 

Almeida, e por consequência, concedo sua adoção à Sra. Marinalva Maria 

de Jesus Ferreira e Sr. Francisco da Silva Ferreira, ficando a mãe 

biológica destituída do poder familiar, passando a criança a chamar-se 
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REBECA DE JESUS FERREIRA, conforme requerido à fl. 13.Expeça-se 

mandado conforme determinado supra, cumprindo-se integralmente o art. 

47 e §§ da Lei n° 8.069/90.Por consequência JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.Oficie-se o Cartório 

de Pessoas Naturais do Município de Parauabepas-PA, para que proceda 

com a averbação desta decisão no assento de nascimento da criança, 

conforme dispõe o artigo 163, parágrafo único do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Sem custas nos termos do artigo 141, §2º do ECA.Depois de 

cumpridas todas as determinações acima, arquive-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Dou a presente por publicada em audiência, 

saindo os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174401 Nr: 6405-70.2019.811.0045

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CASDS, LRDC, IRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SOUZA BAHDUR - 

OAB:26.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em contato telefonico com a patrona da parte autora, esta se 

comprometeuem trazer as partes autoras independente de intimação para 

audiencia designada nestes autos.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004602-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUBANK S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENI DOS PASSOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAR o Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias IMPULSIONE o 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003006-16.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MASSAD MARTINS OAB - SP216132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOANA CITTADELLA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

DORIANA CITTADELLA ALVES (EXECUTADO)

ELOANA CITTADELLA (EXECUTADO)

 

INTIMAR o Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005513-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUCUPIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES OAB - MT0009301A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE CRISTINA KOTZ (REU)

 

INITMAR a Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002305-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDER RAFAEL DURAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002305-60.2016.811.0045. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, principalmente o contrato de 

financiamento firmado entre as partes (evento nº 2452186), verifica-se 

que o requerido possui endereço na Rua Tancredo Neves, 2620S, Bairro 

Parque das Américas, Lucas do Rio Verde/MT. E, conforme já mencionado 

na decisão anterior (evento nº 2980490), a constituição em mora do 

devedor, derivada de protesto de título, mediante a expedição de edital, 

somente adquire validade/viabilidade técnica se esgotados os meios de 

localização da parte devedora, notadamente por meio do envio de 

intimação pela via postal no endereço previsto no contrato. Aliás, este é o 

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso 

repetitivo: “PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR 

PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM 

CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, 

O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO 

DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE 

PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE 

SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A 

ESCOLHA AO CREDOR. Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, 

antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de 

localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no 

endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 

2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito 

bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa 

a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor. 3. No 

caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1398356/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016). 

Nesta toada, levando-se em consideração que o encaminhamento da 

notificação extrajudicial pela via postal (evento nº 3271250) se efetivou 

em endereço totalmente diverso do previsto no contrato de financiamento, 

mostra-se inválido o protesto editalício efetivado (evento nº 3271245), uma 

vez que não foram esgotados os meios de localização do devedor, e 

havendo endereço certo e localizado, descabido o protesto por edital. 

Assim, concedo à parte requerente o prazo adicional de 20 (vinte) dias, 

para juntar aos autos documentos comprobatórios da mora do devedor, 

ora requerido, sob pena de indeferimento da exordial. Intime-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 30 de março de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002305-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDER RAFAEL DURAN (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000374-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO COSTA CABRAL (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

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

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003247-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MARIA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada. 

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001202-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASTRAKX WORDS TRADERS EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAR o Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias impulsione o 

feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001412-64.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR o Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se 

sobre a diligencia negativa.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000862-69.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA FANTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAR o Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se 

sobre a diligencia negativa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005839-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DHEYMISON FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

A.J. COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INITMAR a parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste-se sobre a diligencia negativa.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003374-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CAPELLI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CONTE OAB - PR39099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS LUNEDO (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004804-12.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYNARA ABREU LAURINDO (REQUERIDO)

 

INTIMAR a Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias comprove o 

recolhimento da diligencia do Oficial de Justiça que não se fez 

acompanhar da petição do ID 28753757, conforme certificado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000671-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE CARVALHO FRANCO NETTO (EXECUTADO)

NAYANNE AUXILIADORA BARROS CARVALHO (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003575-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS PEREIRA (EXECUTADO)

 

INITMAR o Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se 

sobre a diligencia negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GMB COMERCIO DE MICRONUTRIENTES LTDA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)
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INITMAR a Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias complemente 

a diligencia do Oficial de Justiça, devendo expedir a Guia no site do TJMT 

conforme já orientado e comprovar nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002187-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGO MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAR o Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias complemente 

a diligencia do Oficial de Justiça, conforme cotado na certidão em anexo 

cujo resumo segue a seguir, recolhendo no site do TJMT conforme 

orientação já repassada. ( Certifico, ainda, que as diligências 

complementares realizadas para o cumprimento dos atos de tentativas de 

citação importaram em R$ 90,00 (noventa reais) em diligências realizadas. 

Assim sendo REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte autora para depositar o 

ressarcimento do valor acima descrito, conforme determinado por Portaria 

009/13/DF de 23 de janeiro de 2013, a ser depositado em favor deste 

oficial de justiça que subscreve, pelas diligencias já realizadas, cujo boleto 

deverá ser gerado no site do TJMT)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102006 Nr: 22717-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO, MIRIAM 

SULA LEÃO E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, FABRICIA 

NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24965/O, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se sobre a certidão de fls. 117, bem como impulsionar o feito 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23296 Nr: 1147-02.2007.811.0045

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS GIMENEZ, MICHAEL ADRIEN GIMENEZ, MARISA 

PEREIRA DE PAULA, WILLIAN CRISTIE GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte para vistas dos autos desarquivados pelo prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 599 da CNGC, sob pena de retorno ao 

arquivo de feitos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000670-05.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLEIA TEREZA KARLING (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000670-05.2020.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação da 

pré-existência de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera 

administrativa ou tentativa de resolução do problema através dos órgãos e 

serviços públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e 

site: www.consumidor.gov.br, etc.). Ademais, é de suma importância 

enfatizar, por oportuno, que segundo informações obtidas na rede mundial 

de computadores, a contratação do serviço de internet é válida para 

clientes Vivo com linhas ativas, para celulares smartphone ou aparelhos 

de modem ou tablet, com acesso à internet, e caso o cliente não queira 

que o serviço seja contratado de forma automática (caso da autora), ele 

deverá desabilitar o serviço de internet de seu aparelho. Nesse caso, o 

cliente deverá acessar o Menu de Configurações de seu aparelho, 

localizar o item referente ao acesso à internet e desabilitá-lo (cnf.: 

https://www.vivo.com.br/portalweb). Não há provas de que a requerente 

tenha realizado o cumprimento desta providência/medida. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Com lastro no teor do art. 334 do Código de 

Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, Determino a remessa 

do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que deverá realizar 

audiência de conciliação/mediação no dia 22 de abril de 2020, às 09horas. 

Intime-se a requerente. Proceda-se à citação e à intimação da ré. O prazo 

de 15 (quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado 

a partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004442-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUZ CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004442-44.2018.8.11.0045. Nomeio, para exercer a função 

de perito, o ilustre médico, Dr. Wagner Luiz Engelmann (CRM/MT 10526), 

com endereço profissional na rua Nonoai, nº 2012, Centro, nesta urbe, o 

qual deverá ser comunicado, via telefone, a respeito da presente 
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nomeação. Intime-se a parte autora, através do advogado constituído, via 

DJe, para que, na data e horário agendados para a realização da perícia 

(16/03/2020, às 07h30min), compareça no consultório médico do Dr. 

Wagner Luiz Engelmann, a fim de que o requerente seja submetido ao 

exame médico. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado 

dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual 

período, desde que justificada a necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 28 de fevereiro de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98257 Nr: 4580-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Lopes da Silveira 

Junior - OAB:10871 OAB/RN

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o acusado EDUARDO DIAS DOS SANTOS, na pessoa de sua 

advogada, Dra ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA, OAB/MT 21.668-O, 

para que, dentro do prazo legal, apresente os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139343 Nr: 3051-08.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN YURI BERTOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE ZAATREH 

CENTURION - OAB:21975-O, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:15.079 MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o acusado ALLAN YURI BERTOTTI, na pessoa de sua 

advogada, Dra CATIANE ZAATREM CENTURION, OAB/MT 21.975, acerca 

da não intimação da testemunha de defesa arrolada por ele, conforme 

certidão do oficial de justiça (fls. 55/56), para que, havendo interesse em 

sua oitiva, apresente o endereço atualizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170785 Nr: 4099-31.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERRANIO CARDOSO DA SILVA, WILDSON 

WAGNER DE CASTRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o acusado CHERRANIO CARDOSO DA SILVA, na pessoa de 

seu advogado, Dr ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA, OAB/MT 21.214, para 

que, dentro do prazo legal, apresente as razões recursais da apelação 

interposta à fl. 290.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173839 Nr: 6090-42.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PIRES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE APARECIDA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de reiterar (fl. 146) a intimação da advogada do acusado, Dra KARINE 

APARECIDA BRINQUEDO BENITES, OAB/MT 23.227-O, para que apresente 

instrumento de procuração aos autos, conforme já determinado à fl. 130.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-34.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M TRES COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C ANTUNES & CIA LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 14/04/2020 Hora: 16H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 14/04/20 16:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000879-71.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M TRES COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C ANTUNES & CIA LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 14/04/2020 Hora: 16H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 14/04/20 16:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-78.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON NUNES TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 14/04/2020 Hora: 17H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 14/04/20 17:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000888-33.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D CARVALHO DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 14/04/2020 Hora: 17H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 14/04/20 17:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-77.2020.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ALINA HELEN OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-91.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE DE JESUS RODRIGUES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/04/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/04/20 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-16.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 13H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 13:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-98.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA VALOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO JATOBA DE ALMEIDA OAB - PE29889 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 15/04/2020 Hora: 13:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 15/04/20 13:30

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003440-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. (EXECUTADO)

C. I. F. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003440-05.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.295.902,80 ESPÉCIE: 

[Rural - Agrícola/Pecuário, Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: FIAGRIL POLO PASSIVO: VILSON BUSSOLARO CARME 

INES FAVRETTO BUSSOLARO Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, impulsiono os autos para intimar as partes a requererem o que 

entender de direito no prazo de 30 dias, conforme provimento 

12/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001009-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE TERESINHA CESTARI BASSO (AUTOR(A))

ZELMI BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELISTEUS OLIVIO FAVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA SIBELI FAVA OAB - MT0018957S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JULIO CINPAK (CONFINANTES)

NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK (CONFINANTES)

DILVANA DE LOURDES MINUSCULI BASSO (CONFINANTES)

LUIZ PAULO BASSO (CONFINANTES)

ESPOLIO DE DARCI ÁVILA (CONFINANTES)

DELFINO CASAVECHIA (CONFINANTES)

AMELIA COSTA CASAVECHIA (CONFINANTES)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86402 Nr: 197-80.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA DIAS BISPO, SUELEN SILVA DE OLIVEIRVA 

BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DIAMANTINENSE DE COMUNICAÇÃO 

LTDA, IMPÉRIO COMUNICAÇÃOA MARKETING, PROPAGANDA E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMPRESA DIAMANTINENSE DE 

COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ: 07318350000140. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: I – RESUMO DOS FATOS No dia 10 de outubro de 2012 

as empresas Rés publicaram uma nota de cunho difamatório e caluniosa 

em face dos Autores. nesta noticia, intitulada de “Casal tenta comprar 

votos com gasolina e é preso em Nortelândia”, que afirma a existência da 

“compra de votos” por parte dos Autores, in verbis: “Duas pessoas foram 
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presas no domingo (08/10) em Nortelândia, por compra de votos. Djalma 

dias bispo, 33 anos, e Suelen Silva, 25, estavam com aproximadamente 15 

litros de gasolina dentro do carro.” E o pior tal noticia foi espalhada por 

vários sítios de noticias via internet, entre eles podemos citar: 

“ w w w . r e p o r t e r n e w s . c o m . b r ” ,  “ w w w . a r e n a p o l i s n e w s . c o m . b r ” , 

“ w w w . o d i v i s o r . c o m . b r ” ,  “ w w w . b a r r a 1 . c o m . b r ” , 

“www.topnortelandia.com.br” e na rede social “Facebook”. Ocorre que os 

Autores residiram por vários anos na cidade de Nortelândia-MT, no 

entanto, há dois anos atrás o casal veio de mudança para esta Cidade, 

permanecendo com seus títulos de eleitores naquela cidade. Em razão 

disto, no ultimo dia 07/10/2012, os Autores se deslocaram até a cidade de 

Nortelândia para exercerem seus direito ao voto, local onde reside vários 

familiares. Para economizar na viagem, o casal levou consigo um galão 

com 15 litros de gasolina, a qual seria utilizado no retorno para esta 

cidade. Acontece Nobre Julgador que no caminho para o colégio onde 

exerceriam o direito de votar, os mesmos foram abordados por policiais 

que os acusaram de estar comprando votos, visto estarem com o galão de 

combustível., neste instante os Autores foram encaminhados para a 

Delegacia, onde após relatarem o acontecido, o Delegado de policia, 

verificando a situação dos mesmos, acabou por libera-los, haja vista a 

inexistência de ilícito eleitoral (BO anexo). Para a ingrata surpresa dos 

Autores após serem liberados, votarem e se deslocarem até esta cidade, 

os mesmos ficaram sabendo que fora deflagrada uma noticia nos meios 

de comunicação local e Estadual de que os mesmos teriam sido presos 

por compra de votos, inclusive com a DIVULGAÇÃO DE SEUS NOMES 

COMPLETOS E IDADES (noticias anexas). Ao ficarem sabendo da 

divulgação desta noticia (com nomes e idades), os Autores solicitaram das 

Requeridas que retirassem imediatamente, pois tal situação não reflete a 

realidade. Todavia o seu pedido não foi cumprido. E mais, até mesmo da 

rede social “FACEBOOK” a noticia se espalhou, causando enormes 

constrangimentos aos Autores, inclusive com comentários maldosos. Ora 

Excelência apesar de terem sido detidos, nada ficou comprovado contra 

os Autores, pelo contrario, restou comprovado que os mesmos não 

estavam “comprando votos”, até porque não residem naquela cidade e o 

combustível seria utilizado no retorno a esta cidade. FATO ESTE QUE 

PODE SER FACILMENTE COMPROVADO PELO FATO DOS MESMOS 

FICAREM POUCO TEMPO DETIDOS. Destaca-se que a até a presente data 

ainda consta nos sítios das Requeridas a noticia, que apesar de já ter sido 

solicitado a sua exclusão, as Res insistem em não obedecerem ao 

comando. Outro fato que merece destaque é os Autores encaminharam 

aos Requeridos copia do Boletim de Ocorrência, onde o delegado de 

policia de plantão indicou não ter restado configurado nenhum ilícito 

eleitoral. Excelência, os meios de comunicação têm direito de divulgar as 

noticias, no entanto, também tem o dever de se retratar quando a noticia 

não é verdadeira. O que não aconteceu no caso. E mais, as Res deveriam 

ter a precaução de não ter indicado o nome completo dos Autores, pois 

numa cidade de pouco mais de 5.000 habitantes, todos conhecem os 

mesmos. Até a presente data, os autores ainda sofrem com as acusações 

e brincadeiras de mau gosto, visto que é só digitar o nome do Autor que 

as noticias logo aparecem. Outro fato que merece destaque é que o Autor 

é funcionário público municipal desta cidade, e esta noticia pode causar 

enormes transtornos nas suas vidas profissionais. Portanto, uma vez 

comprovado que a noticia divulgada pelas Requeridas NÃO REFLETE A 

REALIDADE, bem como pelo fato de não terem se retratado é que propõe a 

presente ação é que propõe a presente medida a fim de que as noticias 

sejam excluídas da rede, bem como na condenação dos mesmos no 

pagamento de uma indenização por danos morais na quantia de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Tudo como medida de Justiça.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de p. 124, cite-se conforme 

requerido.Decorrendo o prazo do edital, sem qualquer manifestação da 

parte requerida certifique-se e, em seguida, intime-se o Dr. Sérgio Alberto 

Botezini, advogado integrante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

La Salle, o qual nomeio como curador especial, para que tome ciência 

acerca da nomeação e, apresente defesa em prol da requerida, citada por 

meio de edital, no prazo legal. Com a juntada de contestação, intime-se a 

autora para que dela se manifeste, no prazo de 15(quinze) 

dias.Cumpra-se, às providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Vargas Reis, 

digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de fevereiro de 2020

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90771 Nr: 4677-04.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO GUEDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT, RICARDO FERREIRA DA SILVA - OAB:10947/PA, 

RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISE FAEDA - OAB:13305/MT, 

JAIR CARLOS CRIVELETO - OAB:4917/MT, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Impulsiono estes autos para intimar o polo ativo, para que no prazo legal 

se manifeste acerca da juntada da petição de fls. 115/117

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87037 Nr: 838-68.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIETRI ZANINI TROBETTA, CARLA REGINA BENEDETTI 

ZANINI TROMBETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ALINE DAL MOLIN - OAB:15887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Impulsiono os autos para intimação das partes da audiência a ser 

realizada pela comarca deprecada no dia 04/03/2020 às 13h00 no juízo da 

2ª vara de São José do Rio Claro-MT, conforme ofício de p. 447.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119891 Nr: 483-53.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono estes autos para intimar o polo ativo, para que no prazo legal, 

se manifeste acerca da juntada de petição de fls. 101/102

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80850 Nr: 26-60.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA RODRIGUES VARGAS, ANILDO JOSE DE 

VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPAHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAÚJO SIQUEIRA - 

OAB:PR/39.549, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 118.948, 

EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:PR/42.782, GABRIEL SANTOS 

ALBERTTI - OAB:44655, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 01/07/2020 (quarta-feira), 

às 08h30 ou 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar a perícia 

designada.

Segunda Entrância
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Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000030-74.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000030-74.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 06 de abril de 2020 às 17h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000036-81.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSINHOTSE EWADZE RO ODZAHORI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000036-81.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 06 de abril de 2020 às 17h30 (MT) a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de 

citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se 

que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para o comparecimento da audiência de conciliação acima designada, 

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

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

data de audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 

336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, 

conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo 

destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu 

alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito 

do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, 

INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 

do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o 

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

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

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

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

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

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

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

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

promoverá o cancelamento da audiência designada, considerando-se 

como termo inicial para apresentação da contestação aquele estabelecido 

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

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

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

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

do CPC. 8 – Havendo nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais, este Juízo CONCEDE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora com espeque no artigo 98 do CPC. 9 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000215-15.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDA BEHIRION XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000215-15.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 06 de abril de 2020 às 18h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 
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dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000192-69.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIO REMREO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000192-69.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 06 de abril de 2020 às 18h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000213-45.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDA BEHIRION XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000213-45.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 12h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000260-19.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RE AWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000260-19.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 13h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000194-39.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIO REMREO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000194-39.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 13h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000119-97.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO UREBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000119-97.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 14h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 
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causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000133-81.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERAIWA DZURI O RAIWARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000133-81.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 14h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000115-60.2020.8.11.0021

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

TSEREBU RA OAB - 784.258.321-87 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000115-60.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 15h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000117-30.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO UREBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000117-30.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 15h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 
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determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000316-52.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA REPSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000316-52.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 17h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000320-89.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA REPSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000320-89.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 17h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000301-83.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEDZAMRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000301-83.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 18h00min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000027-22.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RENHOME XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

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

PJE nº 1000027-22.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de maio de 2020 às 12h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

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

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

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

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

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

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000060-12.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO(A))

DZURURA BUTSE XAVANTE OAB - 703.568.481-67 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000060-12.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (art. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 13 de abril de 2020 às 18h30min (MT) a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas 

de seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 
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preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item "2" irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC), 

hipótese na qual a Secretaria promoverá o cancelamento da audiência 

designada, considerando-se como termo inicial para apresentação da 

contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do CPC. 7 – Por fim, após 

a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a 

conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo 

ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo nos autos 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 27 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 93158 Nr: 2467-18.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinorah Maria Alvina de Jesus Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcilon Ferreira Matos - 

OAB:25989/GO, KARLA KAROLLYNE FERREIRA DOS SANTOS PRADO - 

OAB:42199, Sergio Divino Carvalho Filho - OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da natureza da demanda, tendo em vista a impossibilidade de 

proceder-se ao julgamento antecipado do mérito apenas com os elementos 

constantes dos autos, este Juízo tem como imprescindível a realização de 

audiência instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela 

qual DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

abril de 2020 às 13h00min (MT).Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, 

INTIME-SE a autora para que apresente o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Nos termos do art. 455 do Código 

de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Água Boa/MT, 19 de fevereiro de 2020.JEAN 

PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 105480 Nr: 5447-98.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lira Maria Essewein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Martins da Silva Neto, Maria das 

Graças Martins dos Santos, Alessandro Conceição Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 - Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento das partes, 

este Juízo DESIGNA audiência de instrução para o dia 16 de abril de 2020 

às 12h30min (MT).2 - Com fundamento no art. 357, §4º do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil, incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 3 – INTIMEM-SE as 

partes para que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as 

demais provas que pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório, 

sob pena de indeferimento.4 – ABRA-SE vistas à Defensoria Pública local 

para que promova a representação judicial dos requeridos, conforme 

requerido pela Defensoria Pública do Estado de Tocantins.5 – 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.Água Boa/MT, 19 de fevereiro de 2020.JEAN 

PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38329 Nr: 2931-47.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. G. PINTO - M/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15104-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT

 DECISÃO

Diante da ausência de indicação de bens do executado, com fulcro no 

artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro do CPC, este Juízo SUSPENDE a 

execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional. ADVIRTA-SE o credor que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º do CPC.

Saliente-se que o desarquivamento do feito somente irá ocorrer na 

hipótese de ser localizado bem passível de constrição. Portanto, não será 

admitido mero requerimento de diligências sem a mínima demonstração de 

sua efetividade.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81069 Nr: 4090-25.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arroz Supremo Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Diante da ausência de indicação de bens do executado, com fulcro no 

artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro do CPC, este Juízo SUSPENDE a 

execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período fica suspenso 

o curso do prazo prescricional. ADVIRTA-SE o credor que após o 

transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, 

consoante dispõe o artigo 921, §4º do CPC.

Saliente-se que o desarquivamento do feito somente irá ocorrer na 

hipótese de ser localizado bem passível de constrição. Portanto, não será 

admitido mero requerimento de diligências sem a mínima demonstração de 

sua efetividade.

Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de fevereiro de 2020.
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JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 1628-90.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:OAB/MS 10337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 – Ante o exposto, com fundamento no art. art. 53, I, b, do Código de 

Processo Civil, este Juízo ACOLHE a arguição de incompetência relativa 

formulada pela parte requerida. 2 – Com arrimo no art. 64, §3º do CPC, 

este Juízo DECLINA da competência para julgamento do presente feito e 

DETERMINA a remessa dos autos à Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT. 

3 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 18 de fevereiro de 2020.JEAN 

PAULO LEÃO RUFINOJuiz de Direito em Designação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 107219 Nr: 932-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 DECISÃO

1 – DEFEREM-SE os pedidos formulados pelo exequente.

2 – INTIMEM-SE o executado por meio de seu advogado constituído nos 

autos (art. 841, §1º do CPC), bem como, eventual credor hipotecário (art. 

799, I do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem acerca 

da penhora e da avaliação do bem imóvel (art. 872, §2º do CPC).

 3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

4 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 20 de fevereiro de 2020.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

Juiz de Direito em Designação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98195 Nr: 1178-16.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorcelino Alves Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ercico, Luciano Milkewicz Ercico, 

Cleomar Pereira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emy Iwasaki - OAB:25.398, 

KELLY LEITE GNUTZMANN - OAB:19.383-O / MT, Kelly Regina Leite 

Gnutzmann - OAB:19.383-0/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 413,40 de custas e R$ 144,43 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 557,83 devendo tal guia ser confeccionada no 

site www. tjmt.jus.br – Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030835 Nr: 2270-24.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton da Silva Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906/O, PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO - OAB:22.578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte embargante no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos no valor de 

R$ 413,40 devendo tal guia ser confeccionada no site www. tjmt.jus.br – 

Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará um boleto 

único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento, sob pena 

de ser lavrada certidão para cobrança via protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35261 Nr: 4274-15.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivael Peres de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 1.519,44 de custas e R$ 1.519,44 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 3.038,88 devendo tal guia ser confeccionada no 

site www. tjmt.jus.br – Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99343 Nr: 1866-75.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.B. Correa - Comercio Importação e 

Exportação Ltda, Luciane Botelho Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 413,40 de custas e R$ 351,60 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 765,00 devendo tal guia ser confeccionada no 

site www. tjmt.jus.br – Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103364 Nr: 4374-91.2015.811.0021

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Victor Guimarães - 

OAB:MT0025803O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo de Oliveira Ramos - 

OAB:20299-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte REQUERIDA no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 1.389,65 de custas e R$ 1.389,65 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 2.779,30 devendo tal guia ser confeccionada no 

site www. tjmt.jus.br – Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001893-36.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NICANOR FILHO FREIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO BERTASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELMAR VICENTE DE LIMA OAB - GO9780 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS DELATORE DA SILVA (REU)

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em 

vista a contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002474-17.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO LEITE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, para que caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em 

vista a contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002471-62.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DINORAH MARIA ALVINA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, para que caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em 

vista a contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002522-73.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CARDOSO RUAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do(a) advogado(a) da 

parte requerente, para que caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste, conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em 

vista a contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001523-57.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. S. (REQUERENTE)

S. D. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI OAB - MT25398/O (ADVOGADO(A))

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da sentença 

prolatada nos autos - ID nº 27996240.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109446 Nr: 2139-20.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Carlos Alberto Avila Nunes 

Guimaraes - OAB:25714/DF, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A, 

Samuel da Silva Ribeiro - OAB:15.689-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 413,40 de custas e R$ 211,60 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 625,00 devendo tal guia ser confeccionada no 

site www. tjmt.jus.br – Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2584 Nr: 5-94.1991.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLA VINCENZO DI SALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte executada no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos no valor de 

R$ 201,81 devendo tal guia ser confeccionada no site www. tjmt.jus.br – 

Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 
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pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará um boleto 

único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento, sob pena 

de ser lavrada certidão para cobrança via protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17130 Nr: 277-29.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delço Antonio da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pacheco Franco, Adelino de Freitas 

Franco, Joaquim Vilhena da Silva, Marcus Peixoto Iahn, Cidey José 

Borges, Dalcir Aimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Teixeira - OAB:1939/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plínio Garcia Chaves - 

OAB:52314-B, Rerivaldo de Souza Marques - OAB:28457/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos no valor de 

R$ 413,10 devendo tal guia ser confeccionada no site www. tjmt.jus.br – 

Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará um boleto 

único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de pagamento, sob pena 

de ser lavrada certidão para cobrança via protesto ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31899 Nr: 899-06.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giordani Antonio Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte requerida no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a 

que foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 413,40 de custas e R$ 144,43 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 557,83 devendo tal guia ser confeccionada no 

site www. tjmt.jus.br – Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1029282 Nr: 1278-63.2018.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Guerra de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barbara Ellen Rodrigues Guerra de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Marusia Sady Ribeiro - 

OAB:OAB/PE 10791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bissolotti - 

OAB:OAB/MT 21.979-B, Tiago Luis Bortolini - OAB:16.808-B MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais a que 

foi condenado, conforme Sentença prolatada nos autos, de forma 

separada, sendo R$ 413,40 de custas e R$ 144,43 de taxa judiciária, 

totalizando o valor de R$ 557,83 devendo tal guia ser confeccionada no 

site www. tjmt.jus.br – Serviços – Guias - item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante, incluir o valor da taxa e das custas (o sistema gerará 

um boleto único), e juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, sob pena de ser lavrada certidão para cobrança via protesto 

ou dívida ativa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000297-46.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CLARO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA OAB - GO39278 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000297-46.2020.8.11.0021 DECISÃO A tutela de urgência, pela 

sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada 

(satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento 

autônomo ou em caráter incidental. Feitas essas considerações, 

analisando a pretensão inicial, há requerimento incidental de tutela de 

urgência, consistente no pedido de tutela antecipada. O art. 300 do Código 

de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na 

probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é incabível a 

concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do CPC. No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de 

natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em 

vista a ausência da probabilidade do direito. No caso, a probabilidade do 

direito invocado não restou demonstrada de forma sumária, uma vez que 

não há elemento concreto acerca da atual incapacidade laboral 

permanente ou temporária, sendo necessária uma maior dilação 

probatória, o que recomenda a produção de provas para configurar 

preenchido este requisito. Assim, para caracterizar a incapacidade 

laboral, seja ela temporária ou permanente, imprescindível se mostra a 

realização de prova pericial, sem a qual não resta configurada a 

plausibilidade do direito invocado. 1 – Forte nos fundamentos acima, este 

Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada 

formulado pela autora incidentalmente na exordial, ante a ausência dos 

requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2 - Para 

melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do local 

onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este Juízo 

cópia integral do processo administrativo no qual o autor requereu o 

aludido benefício no prazo de 10 (dez) dias. 3 – CITE-SE a autarquia ré 

mediante remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o 

pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob 

pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). 4 – Na hipótese de o réu alegar em 

sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor 

ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – Ante as razões apresentadas, inclusive, com a juntada da 

declaração de hipossuficiência, este Juízo DEFERE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos termos do artigo 98 

do CPC. 6 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de fevereiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-17.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000383-17.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:JOANA 

CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON MARQUES 

TOMAZ POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-02.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000384-02.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:JOANA 

CAMARGO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON MARQUES 

TOMAZ POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-91.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000391-91.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:GRAZIELLY 

FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA 

ARAUJO COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR ADAO APOLINAR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLA SARDINHA DA COSTA OAB - MT25366/O (ADVOGADO(A))

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ PINHEIRO (REQUERIDO)

MARCIO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e seu(s) cliente(s), para 

comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 às 14:15 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-26.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DELBER DA SILVA MOURA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE(S) e PROMOVIDO(S) e seu(s) 

cliente(s), para comparecer(em) à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ÁGUA BOA-MT - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 15/05/2020 às 

14:30 horas de Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - 

Agua Boa-MT, Fone: 66-3468-1694.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000363-26.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA MARA ROSENO NASCIMENTO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO COSTA DE FREITAS JUNIOR OAB - GO43797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNEL DE SOUSA NEVES (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1000363-26.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 

– Atendidos os requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo 

Civil, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, observando-se as 

formalidades e exigências legais, servindo esta de mandado. 2 – Caso 

haja documentação faltante ou pendência de diligências a serem 

custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por 

meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução na forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro 

Judicial[1]. 3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta 

por meio eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para 

futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes 

custas pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE, procedendo-se as 

baixas de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 28 de fevereiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 

390 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001984-92.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa Juizado 

Especial Cível e Criminal PJE nº 1001984-92.2019.8.11.0021 SENTENÇA A 

parte autora se manifestou nos autos requerendo a extinção, em razão da 

desistência em prosseguir com a demanda. O art. 485, §5º do Código de 

Processo Civil dispõe que a desistência da ação poderá ser apresentada 

até a sentença. Nos casos em que a contestação já tenha sido oferecida, 

estabelece o Diploma Adjetivo que o autor não poderá desistir da ação 

sem o consentimento do réu[1]. No caso concreto, os requeridos sequer 
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foram citados, devendo ser acolhido o pedido de desistência. Ademais, no 

que toca ao rito procedimental simplificado próprio dos Juizados Especiais, 

preconiza o Enunciado nº 90 do FONAJE que a desistência da ação, 

mesmo sem anuência do réu já citado, implica na extinção do processo 

sem resolução do mérito, ressalvados os casos de má-fé ou lide 

temerária. 1 – Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA o pedido de 

desistência formulado pelo autor. 2- Via de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3 – Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes. 4 – 

INTIME-SE. Água Boa/MT, 28 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 485,§4º: Oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52193 Nr: 1517-80.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORIVALDO P. DE SOUZA E CIA LTDA, JOÃO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria intimada para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre as correspondências devolvidas, de fls. 105/106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22698 Nr: 679-79.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABILIO ALVES FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PEREIRA FERREIRA - 

OAB:43.798/GO, NELSON OLIVEIRA BATISTA - OAB:19.423-A

 Fica Vossa Senhoria intimado, acerca da penhora de numerários 

realizada para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, bem como para informar o atual endereço de seu cliente e para 

depositar em juízo o valor exequendo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71388 Nr: 1273-15.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMGPGDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDRES-E, LCDRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA VARJAO FORTES - 

OAB:17832/O

 Vistos em correição.

1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL tendo como partes as em 

epígrafe, em que, no decorrer do procedimento, a Exequente/credora 

informou o pagamento da divida e requereu a extinção da execução – ref. 

55.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz 

perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

3. Isso posto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

4. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, 

devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o 

necessário.

5. Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80. Custas pelo executado.

6. Uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, proceda com as 

baixas necessárias e ARQUIVE.

7. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

‘P. I. Cumpra-se.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76055 Nr: 4125-12.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONA DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MAGNANI MERCADO - 

OAB:20073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para no prazo de de 10 (dez) dias apresentaros 

memoriais finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-19.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELCYLEM MARIA MEIRELES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000202-19.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ELCYLEM MARIA 

MEIRELES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 22/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-04.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000203-04.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:JOANA ALVES 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 29/06/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 28 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 
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pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000052-72.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte Autora, intimado 

a regularizar a representação processual, no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-41.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENICE PEREIRA ESTECHEZ DEL PILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000207-41.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ROZENICE 

PEREIRA ESTECHEZ DEL PILAR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 29/06/2020 Hora: 12:50 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-26.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS GABRIELL VALENTIM DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000208-26.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:LUCCAS 

GABRIELL VALENTIM DUARTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 29/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-78.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS GABRIELL VALENTIM DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000211-78.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:LUCCAS 

GABRIELL VALENTIM DUARTE DA SILVA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO POLO PASSIVO: 

VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 29/06/2020 Hora: 13:10 , no endereço: 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131623 Nr: 7461-26.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMSDS, LMSDS, NEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE FERNANDES 

GREGOLIN - OAB:26.983/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9.823

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Segunda Instância, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53002 Nr: 3755-45.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA DA PAZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Segunda Instância, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36562 Nr: 2959-59.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESIO DOMINGOS ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela BUNGE 

FERTILIZANTES S/A em desfavor de ANÉSIO DOMINGOS ROMANINI, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 À fl. 49, sobreveio manifestação nos autos informando que as partes 

compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo, bem 

como informa ainda, que o executado adimpliu com suas obrigações, pelo 

que requereu a extinção do feito com resolução do mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Diante do exposto, com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil 

elenca as formas de extinção da execução, contemplando, em seu inciso 

II, a hipótese dos autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, 
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nos termos dos artigos 924, II, e 925, do Código de Processo Civil, 

devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios do seu 

patrono.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

 CERTIFIQUE-SE o trânsito, ARQUIVANDO o feito com baixa definitiva no 

sistema.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 17 de fevereiro 2020.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44253 Nr: 479-40.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLDÃO AGOSTINHO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e pedido de desarquivamento, impulsiono estes autos, com a 

finalidade intimar o advogado solicitante para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90365 Nr: 692-07.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. 11. 

Custas pendentes se houver, ao requerente. 12. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.13. P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90637 Nr: 926-86.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CORREIA DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Diante do exposto e, considerando no mais que dos autos consta, 

com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu no pagamento do 

valor de R$ 285.767,65 (duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e 

sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), corrigido 

monetariamente a partir da citação do requerido, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 23. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo 

Civil.24. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de 

cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93925 Nr: 3622-95.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO ELZA RIBEIRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos,

Intime-se a parte embargada para manifestar-se no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 49349 Nr: 910-40.2011.811.0008

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BORSSATTI 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINOZZO - 

OAB:OAB/MT 9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Soares Martinazzo - 

OAB:OAB/MT 9925-B

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 59/59-v°, haja vista que é de competência das 

partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e 

aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, dando prosseguimento ao feito, 

apresentando aos autos as informações necessárias, sob pena de 

extinção do feito.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107892 Nr: 465-46.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO GONCALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - 

OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste 

MT em face do Joselito Gonçalves de Campos (qualificados nos autos).

2. As partes vieram aos autos e noticiaram que se compuseram amigável 

e extrajudicialmente, apresentando os termos acordados e pugnando, 

então, pela homologação do acordo em questão às fls. 107/108.

3. Os autos vieram conclusos.

 É o breve relato. Decido.

4. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, c.c art. 924, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, 

o acordo entabulado às fls. 107/108, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos nos presentes autos.

 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea “b”, c.c art. 924, inc. II, do Novo Código 

de Ritos, HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

6. Custas pelo executado, e honorários conforme o entabulado no acordo.

 7. Expeça-se o necessário.

8. O consenso implicitamente também reflete a desistência do prazo 

recursal. Assim, após a publicação desta sentença, certifique-se o 
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trânsito e arquivem-nos com as anotações e as formalidades legais (art. 

1000, parágrafo único do CPC).

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146428 Nr: 8623-22.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LENON ALVES DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da certidão de fls. 

44/45 no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e volvam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154318 Nr: 5079-89.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDRA, PATRICIA ARANTES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGO DE ANUNCIAÇÃO AMIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS PRADO VIEIRA - 

OAB:44203

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Marcos Davi 

Ribeiro Amil, representados por sua genitora Patrícia Arantes Ribeiro, em 

face de Marcos Rodrigo de Anunciação Amil (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/14. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu e designada audiência de 

conciliação (fl. 18).

 3. As partes entabularam acordo, requerendo sua homologação (fl. 23).

 4. O representante do Ministério Público manifestou que não se opõe à 

homologação do acordo firmado (fl. 27).

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

guarda dos menores e o valor a ser pago pelo genitor a título de alimentos, 

alternativa não resta senão o deferimento do pedido de homologação, nos 

termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente 

feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, 

do Código de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 155916 Nr: 6006-55.2019.811.0008

 AÇÃO: Homologação da Transação Extrajudicial->Procedimentos 

Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Morais da Silva Pinho, ELIZEU DIAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Edir de Arruda Martins 

Júnior - OAB:10898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil, que observará as condições estabelecidas na inicial.9. 

Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.10. Passará a requerente a usar o nome, Marcia 

Morais da Silva.11. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, constante 

exposto na exordial. 12. Intimem-se as partes acerca da sentença 

prolatada.13. Notifique-se o representante do Parquet.14. Com o trânsito 

em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.15. 

Expeça-se o necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156540 Nr: 6391-03.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.C. FLORINDO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MACIEL BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:13631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Marcos Davi 

Ribeiro Amil, representados por sua genitora Patrícia Arantes Ribeiro, em 

face de Marcos Rodrigo de Anunciação Amil (qualificados nos autos).

2. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/14. Em despacho 

inaugural foi ordenada a citação do réu e designada audiência de 

conciliação (fl. 18).

 3. As partes entabularam acordo, requerendo sua homologação (fl. 23).

 4. O representante do Ministério Público manifestou que não se opõe à 

homologação do acordo firmado (fl. 27).

É o relatório. Fundamento e decido.

5. Embora sejam de fato e de direito as questões postas a exame, a rigor, 

não demandam a realização de qualquer outra prova, sendo, pois, 

suficientes as até aqui produzidas, daí por que passo a julgar 

antecipadamente o presente feito, conforme preceitua o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil.

6. Estando as partes bem representadas, existindo concordância quanto à 

guarda dos menores e o valor a ser pago pelo genitor a título de alimentos, 

alternativa não resta senão o deferimento do pedido de homologação, nos 

termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil.

7. Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente 

feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, 

do Código de Processo Civil.

8. Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.

9. Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.

10. Notifique-se o representante do Parquet.

11. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

12. Expeça-se o necessário.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156755 Nr: 6532-22.2019.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MARIA DOS SANTOS SILVA, JOELSON 

RODRIGUES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JILVANE JOSE DE BRITO - OAB:, 

JILVANE JOSÉ DE BRITO - OAB:20382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil, que observará as condições estabelecidas na inicial.9. 

Sem condenação em custas e honorários, vez que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita.10. Passará a requerente a usar o nome, Expedita 

Bezerra da Silva.11. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 

averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, constante 

exposto na exordial. 12. Intimem-se as partes acerca da sentença 

prolatada.13. Notifique-se o representante do Parquet.14. Com o trânsito 

em julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.15. 

Expeça-se o necessário.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156845 Nr: 6578-11.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR DA CONCEICAO GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 31/33).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157684 Nr: 7051-94.2019.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTOVÃO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Interdição c.c Tutela de Urgência (Curatela Liminar) 

proposta por Cristovão Masson em face de Roberto Masson (qualificados 

nos autos).

2. Às fls. 33, a parte autora pugna pela extinção do feito ante a perda do 

interesse processual, considerando o falecimento do interditando (fls. 34).

 3. Vieram conclusos.

Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando se a verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual.

5. Pelo que se colhe dos autos, houve a perda do interesse processual, 

acarretando em superveniente carência de interesse de agir, fato que 

impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, VI, do Estatuto 

Processual Civil.

 6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 7. Custas pendentes se houver, ao requerente.

 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158060 Nr: 7233-80.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER SOUZA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:OAB MT 15152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Partilha de Bens, ajuizada por Sonia Maria da Silva Nascimento, em face 

de Eliezer Souza Moreira, (qualificados nos autos).

2. Consta da inicial de fls. 05/07, que as partes conviveram em regime de 

união estável por cerca de 29 (vinte e nove) 05/12 anos. Entretanto, com o 

fim da relação, a parte autora requer que seja dissolvida a união estável, 

bem como a devida partilha de bens.

 3. Com a exordial colacionou documentos de fls. 13/33.

4. Recebida a exordial (fls. 34), foi ordenada a citação dos requeridos, 

bem como a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania) para tentativa de acordo entre as partes.

5. Às fls. 40/40-vº, as partes transigiram acordo, pedindo sua 

homologação e o consequente julgamento da lide com resolução de mérito.

 6. Às fls. 42, o representante do Ministério Público manifestou pela 

homologação do acordo.

 7. Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

 8. Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c/c Partilha de Bens, ajuizada por Sonia Maria da Silva Nascimento, em 

face de Eliezer Souza Moreira, (qualificados nos autos).

9. Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda existente entre elas, homologo, por sentença, nos termos do art. 

487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil, o acordo 

entabulado as fls. 40/40-vº, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos nos presentes autos.

 10. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque no Art. 487, inc. III, alínea b, do Novo Código de Ritos, 

HOMOLOGO o aludido acordo, na forma avençada pelas partes.

 11. Sem condenação em custas processuais e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da Gratuidade 

da Justiça

12. Cumpridos todos os expedientes, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158271 Nr: 7336-87.2019.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYDS, CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na peça vestibular, com fulcro no 

art. 487, I, do Código Processual Civil, confirmo a liminar para condenar a 

Requerida ao pagamento de pensão mensal a título de alimentos em favor 

da Requerente, equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, que corresponde à R$ 311,70 (trezentos e onze reais e 

setenta centavos).20. No que concerne ao pagamento das custas e taxas 

judiciais, bem como aos honorários advocatícios, deixo condenar ambas 

as partes, vez que concedo os benefícios da gratuidade da justiça. 21. 
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Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, promovendo-se as 

baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94761 Nr: 4303-65.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARCIA NEPOMUCENO, ESTEFANIO DE QUEIROZ 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT16.691 / A, 

LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:PR / 8.123, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A

 Certifico e dou fé, que nesta data INTIMO OS REQUERIDOS, a efetuarem o 

pagamento das custas processuais no valor de 3.122,17 em 05 dias. Fica 

Vossa ADVERTIDA DE QUE O NAO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS

PROCESSUAIS E/OU TAXAS JUDICIARIAS, IMPLICARÁ NA RESTRIÇÃO DE 

VOSSO NOME CPF JUNTO A DIVIDA ATIVA OU PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO612, § 5º da CNGC 

TJMT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4541 Nr: 830-96.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MACHADO BORGES NETO, 

HELOISA CHAPADEIRO MACHADO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:MT 13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/56.918-MT, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, MICHELINI 

ZANCHET MIOTTO - OAB:MT/5754, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990, PATRICIA GASPAR NÓBREGA - OAB:MT 6211

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição de p. 165, intime o requerido para que manifeste no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38496 Nr: 841-76.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSDO, ESMO, ESMO, RSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos,

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito sob pena de arquivamento do feito.

 Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, certifique-se e 

volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92120 Nr: 2231-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ARANTES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO - OAB:15332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 5 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158917 Nr: 7710-06.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES AQUINO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113462 Nr: 3734-93.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ANTONIO ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, dê-se vistas dos autos ao procurador da 

fazenda para requerer o que de direito for no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158816 Nr: 7645-11.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15681 Nr: 1199-17.2004.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito Dr. PIERRO DE FARIA MENDES deliberou:

1) Vistos EM CORREIÇÃO. Feito em ordem. Quanto ao registro audiovisual 

da presente audiência, no que toca à sua legalidade, procedimento, 

publicidade, segurança, conservação e de gravação, cientifico a todos 

que todos observar as disposições da seção 20 do capítulo 2 da CNGC 

(Provimento 12/2011/CGJ).

2) DEFIRO o requerimento de prosseguimento da oralidade, dispensando a 

presença do acusado na presente oralidade, vez que não vislumbro 

prejuízo à defesa.

3) HOMOLOGO as desistências encimadas.

4) OBSERVE o gestor judiciário os prazos de regência quanto às missivas 

expedidas.

5) Juntadas as cartas precatórias devidamente cumpridas, encerrada a 

instrução, ABRO vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, para apresentação dos memoriais finais.

6) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, às 15h25 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

JUIZ __________________________________________

PROMOTOR __________________________________________

ADVOGADO __________________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144207 Nr: 7393-42.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO GABRIEL DOS SANTOS, LUIS FELIPE DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O, RÔMULO BEZERRA PEGORARO - 

OAB:23.871

 Certifico que por meio desta intimei via DJE os advogados dos réus para 

que tomem ciência dos documentos acostados às fls. 205/210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 158810 Nr: 7640-86.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Kennedy Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173

 Vistos.

1. Determino que seja feita a notificação do(s) indiciado(s) para oferecer 

defesa prévia, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 55 da lei 

11.343/2006.

2. Na resposta, o(s) acusado(s) poderá (ão) arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

05 (cinco), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

3. Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, o que deverá 

ser certificado, desde já, nomeio para oferecê-la, o d. Defensor Público 

atuante nesta Comarca, e, não havendo defensor, nomeio o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), 

que terá vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, para tal finalidade.

4. Cumpra-se.

5. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 153412 Nr: 4476-16.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALVES DE MOURA, ELIEZIO FERREIRA 

DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352, LOURIVAL CRUZ DIAS - OAB:19538, Lourival 

Cruz Dias - OAB:OAB/MT 19538/O

 Vistos...

Vez que já findou-se a instrução processual, determino a intimação das 

partes, para no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentarem 

alegações finais. Quanto aos requerimentos de fls. 130/146, postergo sua 

análise para a sentença.

Após, com as alegações finais nos autos, conclusos para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 156993 Nr: 6655-20.2019.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MARQUES DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538, RAFAEL AUGUSTO DE BRITO DURIGAN - OAB:OAB/MT 

13.631

 “Vistos etc. I – Homologo a desistência da oitiva da testemunha faltante. II 

- Encerrada a instrução processual nesta data, dê-se vistas dos autos às 

partes para, no prazo sucessivo de cinco dias, apresentarem alegações 

finais. III - Após conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes 

intimados.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66588 Nr: 619-06.2014.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSA DANIELLE GOMES DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FERREIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ACSA DANIELLE GOMES DA SILVA 

MACIEL, Cpf: 01012739910, Rg: 9906199-5, Filiação: Dolores da Silva 

Gomes e José Isaac Gomes, data de nascimento: 12/07/1987, 

brasileiro(a), natural de Cantagalo-PR, casado(a), operadora de caixa, 

Telefone 65-9650-7848. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇAVistos, etc1.Analisando os autos, verifico que na 

tentativa de localização da parte autora fim de que seja dado o regular 

processamento da demanda, não foi possível a localização no endereço 

indicado, conforme certidão de fl.98.2.Nesse passo, diante da inércia 

injustificada da parte autora em promover os atos que lhes competem por 

período superior a 30 (trinta) dias, com base no princípio da duração 

razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.Art. 485.O juiz não resolverá o mérito quando:III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;3.ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem julgamento de mérito, com fundamento no art.485, III do 

CPC, e determino o imediato arquivamento dos autos.4.P. I.C.5.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de janeiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77944 Nr: 3952-29.2015.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLANDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARA PEREIRA DA CRUZ, Cpf: 

99465426172, Rg: 1362467-9, Filiação: Aurelia Ferreira de Carvalho e 

Clovis Pereira de Carvalho, data de nascimento: 14/08/1972, brasileiro(a), 

natural de Parapua-SP, viuvo(a), zeladora, Telefone 65 9695 0130. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos, etc.1.Trata-se de Inventário.2.Consta na certidão de 

fl.46 que a inventariante mudou-se do endereço indicado na exordial, bem 

como não foi possível contato telefônico.3.Instada a manifestar, a 

Defensoria Pública reafirmou a impossibilidade de contato com a 

inventariante, pugnando pela intimação dos demais herdeiros.4.Verifica-se 

que os herdeiros não foram localizados.5.Pois bem.6.Prevê o art. 77 do 

CPC:Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo:[...]V - declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva;7.No caso dos autos, a parte 

interessada mudou-se sem atualizar endereço, estando o feito paralisado 

há mais de um ano.8.Nesse passo, diante da inércia injustificada do autor 

em promover os atos que lhes competem por período superior a 01 (um) 

ano, com base no princípio da duração razoável do processo, encontra-se 

configurada a hipótese de negligência.Art. 485.O juiz não resolverá o 

mérito quando:II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes;9.ANTE AO EXPOSTO, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem julgamento de mérito, com fundamento no art.485, II do 

CPC, e determino o imediato arquivamento dos autos.10.P. 

I.C.11.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de janeiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22253 Nr: 2536-41.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA AUGUSTA DOS SANTOS 

OLIVEIRA, Rg: 1461233-0, brasileiro(a), casado(a), professora. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇAVistos, etc.1.Trata-se de Ação de Divórcio 

Direto.2.Devidamente intimada para o regular impulsionamento do feito, a 

parte autoria e permaneceu inerte.3.Nesse passo, diante da inércia 

injustificada do requerente em promover os atos que lhes competem por 

período superior a 30 (trinta) dias, com base no princípio da duração 

razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.Art. 485.O juiz não resolverá o mérito quando:III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;4.ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem julgamento de mérito, com fundamento no art.485, III do 

CPC, e determino o imediato arquivamento dos autos.5.P. I.C.6.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de janeiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83224 Nr: 2692-77.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EZÍDIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ EZÍDIO DA SILVA, Cpf: 

04550484446, Rg: 1564792, Filiação: Benedita Mari da Conceição e 

Antônio Izidio da Silva, data de nascimento: 23/03/1969, brasileiro(a), 

natural de São Luiz do Quitunde-AL, convivente, autônomo, Telefone 65 

99626 2387. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 11 de julho de 206, por volta das 15H40min, nas 

dependencias da residência situada na rua Beija Flor próximo a Escola 

Amélia Fredrizz, bairro jardim das palmeirs , nesta cidade, o denunciado 

JOSÉ EZÍDIO DA SILVA ofendeu intencionalmente a integridade corporal 

de Josenilda Maria da Silva, causando-lhe lesões coporais de natureza 

leve, descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa fotográfico. 

Sendo o réu denunciado perepresentando do MPE como incurso nas 

sanções do srt. 129.§9º, do Código Penal , c/c art. 5º, inciso III, da Lei nº 

11.340/2006

Despacho: Vistos,I- Preenchidos os requisitos legais, estando presentes a 

materialidade e indício de autoria, RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo 

MP.II- Defiro os pedidos na cota do MP. Requisitem-se a folha de 

antecedentes e as certidões ali requeridas.III- Cite-se o réu pessoalmente 

para responder a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias, 

momento em que, por meio de advogado ou Defensor Público, poderá 

argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessária.IV- Após, decorrido o prazo sem a defesa, designo desde já o 

Defensor Público para patrocinar o indefeso, devendo então ser intimado 

para tanto (art. 396-A, § 2º do CPP).V- Após, farei o Juízo de eventual 

absolvição sumária (art. 397 do CPP). Intime-se o MP e cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 17 de fevereiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101202 Nr: 2591-69.2018.811.0050
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ LEANDRO LINO, Filiação: Rita Maria 

Lino e José Benedito, data de nascimento: 12/10/1997, brasileiro(a), 

natural de Maceió-AL, solteiro(a), servente de pedreiro. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 09 de dezembro de 2017, na residência 

localizada na Rua São Pedro, nº 39 condominio da Selma, Bairro Boa 

esperança, nesta cidade de Campo Novo do Parecis, o denunciado JOSÉ 

LEANDRO LINO ofendeu a integridade corporal de Gerlane dos Santos, 

causando-lhe lesões corporais.

Despacho: DECISÃOVistos. 1. Analisando os autos, em juízo introdutório, 

verifico que estão preenchidos os requisitos indispensáveis para a 

formalização da denúncia, bem como presentes as condições gerais e 

específicas da ação penal.2. Conforme estabelece o art. 396, caput, do 

Código de Processo Penal, não há motivos para se rejeitar liminarmente a 

denúncia, sendo assim, RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes 

os requisitos do art. 41 do CPP.3. Cite-se a parte acusada para responder 

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do 

mandado o disposto no caput, do art. 396-A, do Código de Processo Penal 

.4. Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu 

nome.5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo 

de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata 

conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).6. A 

certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes do 

autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;7. Defiro cota ministerial.8. Observe-se o art. 1º. 

Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado no DJE nº 8840, de 

28/06/2012), segundo o qual: " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a 

queixa-crime, o Juiz determinará:I – A citação do réu ou do querelado, 

para responder a acusação, na forma dos arts. 396 e ss, do Código de 

Processo Pena;.II – revogado;III – a solicitação de informações sobre os 

antecedentes do acusado ou querelado ao Juízo do lugar de sua 

residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas 

de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e consulta ao 

Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), se devidamente 

comprovado pelo Ministério Público ou Querelante a impossibilidade de 

fazê-lo quando do oferecimento da denúncia ou queixa-crime."IV – a 

comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”9. Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Campo Novo do Parecis/MT, 29 

de novembro de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 18 de fevereiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 113214 Nr: 178-15.2020.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JEAN RICARDO BACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMERICA CARDOSO, SILVANY 

CARDOSO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

DECLARO-ME suspeito, por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, 

parágrafo único do CPC, para atuar nos presentes autos, haja vista que 

uma das quereladas é Servidora do Fórum desta Comarca, não possuindo 

este Magistrado a isenção necessária para o processamento e julgamento 

do feito.

 Dessa forma, faço REMESSA a minha Substituta Legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111186 Nr: 3201-03.2019.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEOMAR AZONEOZEKAE, brasileiro(a), 

Telefone 65 99685 8642. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: PEDIDO DE PROVIDENCIAS PROTETIVAS EFETUADAS 

POR MAYRA KARROIZOKERO EM FACE DE CLEOMAR AZONEOZEKAE

Despacho: Vistos, etc.1.Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas 

ajuizada por MAYRA KARROIZOKERO em desfavor de CLEOMAR 

AZONEOZEKAE, em virtude de suposta LESÃO CORPORAL praticados 

contra a vítima.2.Depreende-se do Boletim de Ocorrência e depoimento, 

que a vítima convive com o suspeito há cinco anos, e da união advieram 

dois filhos. Afirma que durante a união sempre houveram muitas brigas, 

onde a vítima sempre sofreu agressor.3.Alega que na ocasião dos fatos 

que ensejaram o presente pedido, após uma discussão, a vítima disse que 

iria passar a semana na casa da sua irmã, sendo impedida pelo agressor, 

que lhe desferiu um soco no olho, derrubando-a no chão com o filho no 

colo. Sustenta que correu para a casa do seu primo, e se 

trancou.4.Segundo a vítima, tentou contato com sua irmã que foi busca-la 

na aldeia, trazendo-a para Campo Novo do Parecis/MT.5.À vista dos 

últimos ocorridos, a vítima comunicou o fato a Autoridade Policial, visando 

sua proteção.6.É o relatório. 7.Decido. 8.Tendo em vista que as medidas 

protetivas visam resguardar a integridade psicofísica da mulher que está 

sob a ameaça de sofrer crimes no âmbito da violência doméstica, 

sobretudo por se tratar de medida urgente, cujo não provimento poderá 

causar danos irreparáveis, bem como que há nos autos prova de que a 

vítima vivia maritalmente com o agressor, com fundamento no artigo 18 e 

23 da lei 11.340/2006 e nos princípios Constitucionais da 

proporcionalidade e razoabilidade, como forma de proteger a mulher, 

DEFIRO as seguintes medidas protetivas: a)Afastamento do lar, domicílio 

ou residência;b)O acusado não poderá aproximar da ofendida, de seus 

familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 100 (cem) metros, salvo 

em sala de audiência nas dependências do Fórum, CEJUSC, Defensoria 

Pública e Ministério Público para tratar de questões de eventual 

processo;c)O acusado não poderá ter contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;d)O acusado 

não poderá frequentar a residência e trabalho da vítima a fim de preservar 

a integridade física e psicológica da ofendida;9.Quanto a eventuais 
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pedidos de cunho ressarcitórios e patrimoniais, os mesmos deverão ser 

processados perante o juízo cível competente.10.Intime-se a vítima e o 

agressor acerca da presente decisão, devendo o ato ser cumprido na 

presença de um servidor da FUNAI.11.Caso haja descumprimento 

injustificado das medidas protetivas impostas poderá ser declarada a 

prisão preventiva, nos termos do art. 313 do CPP e art. 20 da Lei nº 

11.340/06. 12.Desde já defiro o reforço policial, caso 

necessário.13.Cumpra-se com a necessária urgência, devendo ser 

entregue ao agressor cópia da presente decisão.14.Após, dê-se vista ao 

i. representante do Ministério Público, para que se manifeste, inclusive, 

acerca de uma possível prisão preventiva15.CITE-SE o suposto agressor 

para, querendo, contestar, no prazo de 5 dias (art. 306 do NCPC), sob 

pena de confissão e revelia. 16.Ciência a Autoridade 

Policial.17.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 04 de dezembro de 2019

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 111079 Nr: 3147-37.2019.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 1. DEFIRO integralmente a manifestação de fl.25/49.

2. Em consequência, DESIGNO o dia 02/03/2020 às 16:00 horas para 

realização de audiência com finalidade de proceder a oitiva da vítima, para 

que somente então a renúncia possa ser admitida, de acordo ao que 

dispõe o art. 16 da Lei n. 11340/06.

3. Intimem-se as partes, bem como a equipe interdisciplinar do juízo.

4. Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94002 Nr: 4184-70.2017.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBQ, EVBQ, VABM, LAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA APARECIDA BUENO, Cpf: 

00091769183, Rg: 1999226-2, Filiação: Sebastiana Lucia Rodrigues, data 

de nascimento: 15/07/1979, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, 

solteiro(a), vendedora. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: SENTENÇA HOMOLOGATÓRIAVistos, etc.Trata-se de pedido 

de homologação por sentença da revisãodo termo de acordo de alimentos 

e guarda dos infantes proposta por VITOR AUGUSTO BUENO MOREIRA, 

EMILLY VITORIA BUENO QUERUBIMe DAFINY BUENO QUERUBIM, 

representando os menores LUCIANA APARECIDA BUENO, em face de 

CLAUDEMIR MOREIRA QUERUBIM, todos devidamente qualificados nos 

autos (fls. 40/42).Instado a se manifestar o Ministério Público Estadual, 

opinou pela homologação do termo de acordo (fls. 57/59).É o relato do 

essencial.Fundamento e decido.Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, tem-se que o acordo apresentado comporta homologação, 

porquanto observadas as formalidades previstas no artigo 719 e 

seguintes do CPC. O pedido em tela encontra respaldo no artigo 725, 

inciso VIII do CPC, o qual disciplina os pedidos de homologação de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor, 

observando-se o procedimento de jurisdição voluntária.A princípio, 

importante asseverar que os direitos assegurados à criança e ao 

adolescente são revestidos do caráter de prioridade absoluta, por se 

tratar de medidas que visam o bem estar e a proteção daqueles, garantia 

esta alçada a nível constitucional, como se vê no art. 227, caput, da 

Constituição Federal:Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.No caso, entende-se que os direitos da criança foram 

respeitados, em atenção ao que estabelece o princípio da proteção 

integral, razão pela qual a homologação do presente acordo é medida que 

se impõe. Aliás, vislumbra-se que a criança encontra-se devidamente 

representada, manifestando expressamente o Ministério Público Estadual 

de modo favorável aos termos estabelecidos entre as partes, acerca da 

guarda, visitas e alimentos, sendo regularizada a identificação das partes 

através da juntada de documentos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo a 

mesma eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, 

inciso II, do Código de Processo Civil, não se mostrando prescindível que 

constem os termos da transação, não bastando apenas à simples notícia 

de que as partes se compuseram amigavelmente.Assim, diante do termo 

de acordo apresentado, outro caminho não há senão a homologação do 

acordo pactuado nos autos.Forte em tais fundamentos, HOMOLOGO por 

sentença a transação celebrada entre as partes para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, extinguindo o feito com resolução do mérito a 

teor do que dispõe o art. 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil.Sem 

custas ou despesas processuais.CIÊNCIA ao MP e à DPE na forma do 

artigo 186, §1º do CPC.Em seguida, com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 10 de janeiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 41-33.2020.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERACI CARME DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério 

Público em face de MERACI CARME DOS SANTOS, qualificados nos autos, 

pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 

11.343/2006.À fl. 73 foi determinada a notificação da acusada., DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11/03/2020, às 16h00min 

(horário de Cuiabá/MT), ocasião em que se dará o interrogatório do(s) 

acusado(s) MERACI CARME DOS SANTOS, a inquirição das testemunhas 

e, alegações finais, a palavra à acusação e defesa, em sequência, 

findando-se com a prolação da sentença a critério do juiz.Acolho 

integralmente a cota ministerial de fls. 04/06.CITEM-SE E INTIMEM-SE 

pessoalmente os acusados.PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no 

DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 

370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante 

mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência das 

situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes 

ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo 

CPP.REQUISITE-SE a acusada segregada na Cadeia Pública de 

Nortelândia/MT.INTIMEM-SE as testemunhas de acusação e de defesa e a 

Defesa da acusada por DJE.CIENTIFIQUE-SE o representante do Ministério 

Público.EXPEÇA-SE a precatória para a Comarca de 

NortelândiaCUMPRA-SE, expedindo e providenciando o necessário com 

urgência.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31953 Nr: 2003-77.2009.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO MOREIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono da parte requerente, para 

que fique ciente do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 

15 dias, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39718 Nr: 3071-91.2011.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MONTEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO 

CASTRO - OAB:10647/MS, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - 

OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113096 Nr: 121-94.2020.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URANDIR DA COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERIDA, através de seus 

advogados, para que no prazo legal, querendo, ofereça embargos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12424 Nr: 2539-98.2003.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO JUNIOR MAGRO, DENISE INES 

DIAVAN MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - OAB:14399-B, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT, PATRICIA ALINE RAMOS 

FERREIRA - OAB:7.203, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, face o teor da certidão retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16285 Nr: 38-06.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSE PRIESNITZ ZAMINHAN, WILSON WALTER 

HEIDEMANN, DANIEL SERVAT, HESTA BEATA KETTNER HEIDMANN, LECI 

VON GROLL SERVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A despeito de se ter dado continuidade na tramitação dos autos a partir da 

juntada de petição às f. 217, certo é que vigora nos autos acordo 

entabulado entre as partes, cuja homologação por este Juízo se deu no 

bojo dos autos de código 15799, conforme traslado da documentação 

aportada às f. 211-215.

Portanto, cumpra-se integralmente a decisão de f. 215, cujos efeitos 

jurídicos recaem sobre estes autos.

Com a alteração do polo passivo, de acordo com as cautelas legais, 

promovam o retorno dos autos ao arquivo provisório.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-37.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS AV. RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, 

CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 - TELEFONE: 

(65) 33822440 CERTIDÃO DE CRÉDITO Processo nº : 

1000512-37.2017.8.11.0050 Ação: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Polo Ativo: SEBASTIAO GOMES DA ROCHA Polo 

Passivo: OI S.A CERTIFICO, com a finalidade de assegurar a obrigação 

imposta ao(à) Executado(a) na sentença prolatada no Id.15497924, dos 

autos da Ação de Reclamatória, protocolados sob o nº 

1000512-37.2017.8.11.0050, em trâmite neste Juizado Especial Cível e 

Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, e em cumprimento à 

determinação do(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito, Dr.(ª) CLAUDIA ANFFE 

NUNES DA CUNHA, proferida no Id. 29385510 dos autos em epígrafe; que 

o(a) Executado(a) OI S.A, inscrito(a) no CNPJ nº 76.535.764/0001-43, é 

devedor(a) da quantia devidamente atualizada no valor de R$3.532,41 
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(três mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), em 

favor do(a) Exequente SEBASTIAO GOMES DA ROCHA, inscrito(a) no CPF 

nº 816.872.571-91, Endereço: RUAS DOS CARDEAIS, 426, NW, JD DAS 

PALMEIRAS, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000, 

conforme a seguir discriminado: - Data da sentença condenatória: 

02/10/2018 - Data do acórdão: 12/03/2019 - Data do transito em julgado do 

acordão: 31/05/2019 - Data da atualização dos cálculos: 03/06/2019 Em 

relação ao que foi determinado, é o que me cumpre certificar. DADO E 

PASSADO nesta Cidade e Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de 

Mato Grosso, em 28 de fevereiro de 2020. Eu, Nilza Pereira Brant, Gestora 

Judiciária, conferi e subscrevi.A autenticidade desta certidão poderá ser 

certificada no endereço ou por meio do telefone indicado acima. "Válido 

somente com selo de autenticidade" "Assinado Eletronicamente" NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MACHADO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLIAN BATISTA CLAUDINO OAB - MT24839/O (ADVOGADO(A))

RAQUEL LEIANE VIEIRA OAB - MT24945/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP211648 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000126-70.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ANDRE LUIS MACHADO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de 

Reclamação proposta por ANDRE LUIS MACHADO SANTOS em face de 

BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer da execução de sentença a parte Promovida acostou aos autos 

comprovante de pagamento no valor de R$ 9.577,31 (nove mil quinhentos 

e setenta e sete reais e trinta e hum centavos). Ato contínuo a parte 

Promovente aduz que os valores depositados em juízo não correspondem 

ao valor integral do débito, pugnando pela intimação da parte Promovida 

para manifestar-se quanto ao saldo remanescente. Posto isto, determino a 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 

29319234, desde que conste no processo instrumento procuratório com 

poderes para "receber, dar quitação" . Determino ainda a intimação da 

parte Promovida para manifestar-se no prazo legal de 05(cinco) dias, no 

tocante aos termos da petição acostada no ID.: 2931234. Após concluso 

os autos para deliberações. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001033-45.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO OLAIO GRANZOTTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos Retifiquem-se a 

distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 08 de Novembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-63.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RIBEIRO DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILCEU ZANIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

DORVALINO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000271-63.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos 

autos o endereço da ANTP - Associação Nacional dos Transportes 

Públicos. Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-92.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA SILVA TRINDADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

RODRIGO S DALLA RIVA - SOLUCOES EM SOFTWARES - ME 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000810-92.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

14/04/2020 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2020 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DELMO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000751-07.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

14/04/2020 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 
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pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Sexta-feira, 28 de Fevereiro de 2020 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-62.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CRISTINA BOHRER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BOHRER RODRIGUES OAB - MS24688 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por Elizabeth Cristina Bohrer em face de 

Telefonica Brasil S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

apertada síntese, a Requerente sustenta ser proprietária da linha móvel nº 

65 9 9639-0369 e desde 25/01/2020 encontra-se com a referida linha 

bloqueada para realizar ligações. Argumenta que a fatura com vencimento 

para 10/01/2020 foi paga com atraso em 03/02/2020 e que, a fatura com 

vencimento para 10/02/2020 foi devidamente paga, antes mesmo do 

vencimento, também em 03/02/2020. No entanto, embora as faturas 

estarem devidamente quitadas, ainda encontra-se com a linha bloqueada. 

Diante disso, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que 

este Juízo determine à parte requerida que promova a reativação da linha 

nº 65 9 9639-0369. É o relato necessário. Decido. De início, impende 

destacar que a designação de audiência conciliatória ocorre de forma 

automática no âmbito do sistema PJE, isto é, a sua designação não passa 

pelo crivo desta Magistrada, eis que sua inclusão ocorre automaticamente 

no ato da distribuição da peça inicial protocolizada pela parte. Pois bem. 

Para concessão do pedido de tutela de urgência vindicado pela parte 

requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito 

alegado e perigo de dano. Nessa senda, analisando minuciosamente os 

autos, bem como os documentos apresentados pela parte requerente, 

tenho que a parte logrou êxito em comprovar os requisitos legais à 

concessão da tutela de urgência vindicada. Com efeito, em que pese suas 

alegações restarem pautadas em prova unilateral, ou seja, apresentada 

pela própria parte que alega a ilicitude do ato supostamente praticado pela 

requerida, tenho que os elementos pré-constituídos apresentados no bojo 

da exordial calcados com a documentação que a instrui apontam para a 

probabilidade do direito alegado, mormente pelos extratos de pagamentos 

das contas com vencimentos para 10/01/2020 e 10/02/2020. O requisito 

do perigo de dano também é evidente, pois eventual delonga na resolução 

do litígio poderá fazer com que a reclamante continue com sua linha 

bloqueada, impossibilitando a parte de utilizar do serviço que foi 

devidamente pago. Por fim, não há perigo de irreversibilidade, uma vez que 

no caso de improcedência da demanda, a parte requerente deverá fazer 

frente ao pagamento dos débitos exigidos pela parte requerida. Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para DETERMINAR que a parte requerida promova, no prazo de 

05 (cinco) dias, a reativação da linha nº 65 9 9639-0369 em nome da parte 

requerente Elizabeth Cristina Bohrer, sob pena de aplicação de sanções e 

cominações legais cabíveis em caso de descumprimento desta decisão. 

Para tanto, intime-se a parte requerida acerca desta decisão. Sem 

prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez presentes os seus requisitos legais. 

Por fim, sendo certa a relação consumerista que envolve o caso em tela e 

atenta às alegações da parte requerente, defiro a INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA em desfavor da parte requerida, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei nº 8.078/1990, para o fim de determinar que a parte 

requerida apresente em Juízo documentação correlata ao negócio jurídico 

que originou o débito negativado, o qual a parte requerente sustenta não 

ter usufruído. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 27 de fevereiro de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-42.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ODEON MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS KELLY GAMA MORENO OAB - MT25397/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000188-42.2020.8.11.0050. REQUERENTE: ODEON MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A parte autora 

desistiuda ação, conforme consta na petição inserida no Id.:29258360. 

Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da ação, 

ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, independe 

da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos 

termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Após o 

cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ZURK NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANA AIOLFI TOZZO OAB - MG170774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DOS SANTOS JUNIOR 46140628814 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000801-33.2018.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO ZURK NETO 

REQUERIDO: ADILSON DOS SANTOS JUNIOR 46140628814 Vistos. A 

parte autora desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 

29440527. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000134-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO AGUIAR BRANDAO JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

3C CONFECCOES, ESTAMPARIA E COMERCIO ON LINE DE ROUPAS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JACOMO DA SILVA OAB - RJ146899 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000134-47.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: GILBERTO AGUIAR BRANDAO 

JUNIOR EXECUTADO: 3C CONFECCOES, ESTAMPARIA E COMERCIO ON 

LINE DE ROUPAS LTDA - ME Vistos. A parte autora desistiuda ação, 

conforme consta na petição inserida no Id.: 29480818. Decido. Há que se 

registrar, por oportuno, que a desistência da ação, ainda que após regular 

citação, no âmbito do Juizado Especial, independe da anuência do réu, 
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consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto posto, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte autora, nos termos do artigo 

485, §5º, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Após o cumprimento de todas 

as formalidades, arquive-se. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORILENE RIBEIRO VELOSO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000554-52.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORILENE RIBEIRO VELOSO 

LIMA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO OLE 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., em face da sentença proferida no Id.: 

17153639, objetivando depurar o ato decisório de omissão. É o breve 

relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação articulada nos embargos 

declaratórios, as questões suscitadas decorrem de manifesto equívoco 

jurídico na interpretação do ato decisório e na manifesta discordância com 

o posicionamento adotado na sentença, não refletindo, de modo algum, 

omissão. Com efeito, consoante se pode observar, as alegações do 

embargante mostram a insatisfação ao ato decisória, não havendo 

omissão que pudesse ensejar a fundamentação dos embargos 

declaratórios. Equivocado é o pedido do embargante, haja vista que a 

indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, não sendo, 

portanto, os embargos de declaração o recurso mais apropriado, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO 

ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA 

INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

A divergência na interpretação de provas, de texto legal e de 

entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins de 

interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os termos 

do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. Embargos 

conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à ausência de 

fundamentação no posicionamento do magistrado no julgamento, o que 

não se pode constatar na sentença em comento, tampouco das alegações 

da embargante. Destarte, não há omissão no ato decisório, mas efetiva 

discordância da embargante quanto ao posicionamento adotado na 

sentença prolatada. Sendo assim, é através do meio processual adequado 

que a parte requerida deve buscar a reforma pretendida. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC LUIZ RIBEIRO OAB - SP99250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001881-32.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ONDINA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos por ONDINA PEREIRA DOS SANTOS, em face da 

decisão proferida no Id.: 25489275, objetivando depurar o ato decisório de 

CONTRADIÇÃO. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação 

articulada nos embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem 

de manifesto equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na 

manifesta discordância com o posicionamento adotado na sentença, não 

refletindo, de modo algum, CONTRADIÇÃO. As alegações do embargante 

são totalmente infundadas, não havendo contradição que pudesse ensejar 

a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido da 

embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é objeto de 

recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de declaração o 

recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO 

LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA 

-RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de 

Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação de 

provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza 

contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas sim a 

incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite uma 

conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Destarte, não há 

contradição no ato decisório, mas efetiva discordância do embargante 

quanto ao posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é 

através do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar 

a reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-40.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORILENE RIBEIRO VELOSO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000419-40.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ORILENE RIBEIRO VELOSO 

LIMA REQUERIDO: BANCO PAN, BANCO BRADESCO Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A., em face da 

sentença proferida no Id.: 17165444, objetivando depurar o ato decisório 

de omissão. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação 

articulada nos embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem 

de manifesto equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na 

manifesta discordância com o posicionamento adotado na sentença, não 
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refletindo, de modo algum, omissão. Com efeito, consoante se pode 

observar, as alegações do embargante mostram a insatisfação ao ato 

decisória, não havendo omissão que pudesse ensejar a fundamentação 

dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido do embargante, haja 

vista que a indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, 

não sendo, portanto, os embargos de declaração o recurso mais 

apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - 

DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E 

ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO 

CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição e 

omissão, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte 

embargante. 2. A divergência na interpretação de provas, de texto legal e 

de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins 

de interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os 

termos do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. 

Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à 

ausência de fundamentação no posicionamento do magistrado no 

julgamento, o que não se pode constatar na sentença em comento, 

tampouco das alegações da embargante. Destarte, não há omissão no ato 

decisório, mas efetiva discordância da embargante quanto ao 

posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-66.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000329-66.2017.8.11.0050. REQUERENTE: TARCIO MOREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por CIELO S.A., em face da sentença proferida no Id.: 

17172021, objetivando depurar o ato decisório de omissão/contradição. É 

o breve relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação articulada nos 

embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem de manifesto 

equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na manifesta 

discordância com o posicionamento adotado na sentença, não refletindo, 

de modo algum, omissão. Com efeito, consoante se pode observar, as 

alegações do embargante mostram a insatisfação ao ato decisória, não 

havendo omissão que pudesse ensejar a fundamentação dos embargos 

declaratórios. Equivocado é o pedido do embargante, haja vista que a 

indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, não sendo, 

portanto, os embargos de declaração o recurso mais apropriado, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO 

ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA 

INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

A divergência na interpretação de provas, de texto legal e de 

entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins de 

interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os termos 

do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. Embargos 

conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à ausência de 

fundamentação no posicionamento do magistrado no julgamento, o que 

não se pode constatar na sentença em comento, tampouco das alegações 

da embargante. Destarte, não há omissão no ato decisório, mas efetiva 

discordância da embargante quanto ao posicionamento adotado na 

sentença prolatada. Sendo assim, é através do meio processual adequado 

que a parte requerida deve buscar a reforma pretendida. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-47.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000328-47.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE LEANDRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por VIVO S.A., em face da sentença proferida no id.: 

17187999, objetivando depurar o ato decisório de obscuridade, 

consistente na condenação do reclamado. É o breve relatório. DECIDO. 

Inexiste qualquer obscuridade na decisão proferida. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, real obscuridade. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo obscuridade que pudesse 

ensejar a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o 

pedido do embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é 

objeto de recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de 

declaração o recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - 

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE 

PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - 

INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar 

o inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação 

de provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não 

caracteriza contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas 

sim a incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite 

uma conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 

177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

obscuridade diz respeito à ausência de clareza do posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode contatar da sentença em 

comento, tampouco das alegações do requerido. Destarte, não há 

obscuridade no ato decisório, mas efetiva discordância do embargante 

quanto ao posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-66.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA HUNGARO TONIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000275-66.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ALINE APARECIDA HUNGARO 

TONIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por VIVO S.A., em face da sentença proferida no id.: 

17187999, objetivando depurar o ato decisório de obscuridade, 

consistente na condenação do reclamado. É o breve relatório. DECIDO. 

Inexiste qualquer obscuridade na decisão proferida. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, real obscuridade. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo obscuridade que pudesse 

ensejar a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o 

pedido do embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é 

objeto de recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de 

declaração o recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - 

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE 

PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - 

INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar 

o inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação 

de provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não 

caracteriza contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas 

sim a incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite 

uma conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 

177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

obscuridade diz respeito à ausência de clareza do posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode contatar da sentença em 

comento, tampouco das alegações do requerido. Destarte, não há 

obscuridade no ato decisório, mas efetiva discordância do embargante 

quanto ao posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE BERGAMIM DALTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000706-66.2019.8.11.0050. INTERESSADO: KARINE BERGAMIM DALTO 

REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por KARINE BERGAMIM DALTO, em face da sentença 

proferida no Id.: 22984478, objetivando depurar o ato decisório de 

omissão/contradição. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, omissão. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo omissão que pudesse ensejar 

a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido da 

embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é objeto de 

recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de declaração o 

recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO 

LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA 

-RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de 

Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação de 

provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza 

contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas sim a 

incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite uma 

conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

omissão diz respeito à ausência de fundamentação no posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode constatar na sentença em 

comento, tampouco das alegações da embargante. Destarte, não há 

omissão no ato decisório, mas efetiva discordância da embargante quanto 

ao posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é 

através do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar 

a reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-03.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DEZIDERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000167-03.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FERNANDO DEZIDERIO 

REQUERIDO: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA., ARTHUR 

LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por FERNANDO DEZIDERIO, em face da 

sentença proferida no Id.: 19432322, objetivando depurar o ato decisório 

de contradição. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação 

articulada nos embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem 

de manifesto equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na 

manifesta discordância com o posicionamento adotado na sentença, não 

refletindo, de modo algum, omissão. Com efeito, consoante se pode 

observar, as alegações do embargante mostram a insatisfação ao ato 

decisória, não havendo omissão que pudesse ensejar a fundamentação 

dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido da embargante, haja 

vista que a indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, 

não sendo, portanto, os embargos de declaração o recurso mais 

apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - 

DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E 

ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO 

CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição e 

omissão, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte 

embargante. 2. A divergência na interpretação de provas, de texto legal e 

de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins 
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de interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os 

termos do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. 

Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à 

ausência de fundamentação no posicionamento do magistrado no 

julgamento, o que não se pode constatar na sentença em comento, 

tampouco das alegações da embargante. Destarte, não há omissão no ato 

decisório, mas efetiva discordância da embargante quanto ao 

posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

SAMOEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NORBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001430-07.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUCIANA GOMES DA SILVA 

SOUZA, SAMOEL OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: JOSE NORBERTO DA 

SILVA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE 

NORBERTO DA SILVA, em face da sentença proferida no Id.: 18437421, 

objetivando depurar o ato decisório de omissão. É o breve relatório. 

DECIDO. Inobstante a argumentação articulada nos embargos 

declaratórios, as questões suscitadas decorrem de manifesto equívoco 

jurídico na interpretação do ato decisório e na manifesta discordância com 

o posicionamento adotado na sentença, não refletindo, de modo algum, 

omissão. Com efeito, consoante se pode observar, as alegações do 

embargante mostram a insatisfação ao ato decisória, não havendo 

omissão que pudesse ensejar a fundamentação dos embargos 

declaratórios. Equivocado é o pedido do embargante, haja vista que a 

indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, não sendo, 

portanto, os embargos de declaração o recurso mais apropriado, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO 

ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA 

INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

A divergência na interpretação de provas, de texto legal e de 

entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins de 

interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os termos 

do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. Embargos 

conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à ausência de 

fundamentação no posicionamento do magistrado no julgamento, o que 

não se pode constatar na sentença em comento, tampouco das alegações 

da embargante. Destarte, não há omissão no ato decisório, mas efetiva 

discordância da embargante quanto ao posicionamento adotado na 

sentença prolatada. Sendo assim, é através do meio processual adequado 

que a parte requerida deve buscar a reforma pretendida. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-35.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA LARISSA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001551-35.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CLICIA LARISSA DA SILVA 

FIGUEIREDO REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., SERASA S/A. 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO 

DEZIDERIO, em face da sentença proferida no Id.: 18437428, objetivando 

depurar o ato decisório de contradição. É o breve relatório. DECIDO. 

Inobstante a argumentação articulada nos embargos declaratórios, as 

questões suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na 

interpretação do ato decisório e na manifesta discordância com o 

posicionamento adotado na sentença, não refletindo, de modo algum, 

contradição. Com efeito, consoante se pode observar, as alegações do 

embargante mostram a insatisfação ao ato decisória, não havendo 

omissão que pudesse ensejar a fundamentação dos embargos 

declaratórios. Equivocado é o pedido da embargante, haja vista que a 

indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, não sendo, 

portanto, os embargos de declaração o recurso mais apropriado, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO 

ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA 

INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

A divergência na interpretação de provas, de texto legal e de 

entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins de 

interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os termos 

do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. Embargos 

conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à ausência de 

fundamentação no posicionamento do magistrado no julgamento, o que 

não se pode constatar na sentença em comento, tampouco das alegações 

da embargante. Destarte, não há omissão no ato decisório, mas efetiva 

discordância da embargante quanto ao posicionamento adotado na 

sentença prolatada. Sendo assim, é através do meio processual adequado 

que a parte requerida deve buscar a reforma pretendida. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO TEIXEIRA BELAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T LINE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000234-02.2018.8.11.0050. REQUERENTE: EDINALDO TEIXEIRA BELAI 

REQUERIDO: T LINE VEICULOS LTDA Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por T LINE VEICULOS LTDA, em face da sentença 

proferida no Id.: 17830597, objetivando depurar o ato decisório de 

contradição/omissão. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, contradição e/ou omissão. 

Com efeito, consoante se pode observar, as alegações do embargante 

mostram a insatisfação ao ato decisória, não havendo omissão que 

pudesse ensejar a fundamentação dos embargos declaratórios. 

Equivocado é o pedido da embargante, haja vista que a indignação com o 

ato decisório é objeto de recurso apropriado, não sendo, portanto, os 

embargos de declaração o recurso mais apropriado, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO 

ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA 

INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

A divergência na interpretação de provas, de texto legal e de 

entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins de 

interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os termos 

do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. Embargos 

conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à ausência de 

fundamentação no posicionamento do magistrado no julgamento, o que 

não se pode constatar na sentença em comento, tampouco das alegações 

da embargante. Destarte, não há omissão no ato decisório, mas efetiva 

discordância da embargante quanto ao posicionamento adotado na 

sentença prolatada. Sendo assim, é através do meio processual adequado 

que a parte requerida deve buscar a reforma pretendida. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-29.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CNP TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000368-29.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CNP TRANSPORTES LTDA - 

ME REQUERIDO: SERASA S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por CNP TRANSPORTES LTDA, em face da sentença 

proferida no Id.: 24885099, objetivando depurar o ato decisório de 

omissão/contradição. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, omissão. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo omissão que pudesse ensejar 

a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido da 

embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é objeto de 

recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de declaração o 

recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO 

LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA 

-RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de 

Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação de 

provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza 

contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas sim a 

incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite uma 

conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

omissão diz respeito à ausência de fundamentação no posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode constatar na sentença em 

comento, tampouco das alegações da embargante. Destarte, não há 

omissão no ato decisório, mas efetiva discordância da embargante quanto 

ao posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é 

através do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar 

a reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000323-88.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE AMERINO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por VIVO S.A., em face da sentença proferida no Id.: 

20358686, objetivando depurar o ato decisório de obscuridade, 

consistente na condenação do reclamado. É o breve relatório. DECIDO. 

Inexiste qualquer obscuridade na decisão proferida. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, real obscuridade. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo obscuridade que pudesse 

ensejar a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o 

pedido do embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é 

objeto de recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de 

declaração o recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - 

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE 

PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - 

INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar 

o inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação 

de provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não 

caracteriza contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas 

sim a incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite 

uma conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 

177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 
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obscuridade diz respeito à ausência de clareza do posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode contatar da sentença em 

comento, tampouco das alegações do requerido. Destarte, não há 

obscuridade no ato decisório, mas efetiva discordância do embargante 

quanto ao posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-82.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILBERT PILGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA MANIA OAB - PR85718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000207-82.2019.8.11.0050. REQUERENTE: WILBERT PILGER REQUERIDO: 

OI S.A Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OI S.A., 

em face da sentença proferida no Id.: 20358682, objetivando depurar o ato 

decisório de contradição. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, omissão. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo omissão que pudesse ensejar 

a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido da 

embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é objeto de 

recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de declaração o 

recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO 

LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA 

-RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de 

Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação de 

provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza 

contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas sim a 

incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite uma 

conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

omissão diz respeito à ausência de fundamentação no posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode constatar na sentença em 

comento, tampouco das alegações da embargante. Destarte, não há 

omissão no ato decisório, mas efetiva discordância da embargante quanto 

ao posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é 

através do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar 

a reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000488-72.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MENEGUZZI DE BERNERT OAB - PR32779 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000488-72.2018.8.11.0050. REQUERENTE: SERVICES ASSESSORIA E 

COBRANCAS - EIRELI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERVICES 

ASSESSORIA E COBRANÇAS LTDA, em face da sentença proferida no 

Id.: 18437417, objetivando depurar o ato decisório de 

omissão/contradição. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, omissão. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo omissão que pudesse ensejar 

a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido do 

embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é objeto de 

recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de declaração o 

recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO 

LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA 

-RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de 

Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação de 

provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza 

contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas sim a 

incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite uma 

conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

omissão diz respeito à ausência de fundamentação no posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode constatar na sentença em 

comento, tampouco das alegações da embargante. Destarte, não há 

omissão no ato decisório, mas efetiva discordância da embargante quanto 

ao posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é 

através do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar 

a reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000358-82.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MAYANE DE SOUSA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por VIVO S.A., em face da sentença proferida no Id.: 17830834, 

objetivando depurar o ato decisório de obscuridade, consistente na 

condenação do reclamado. É o breve relatório. DECIDO. Inexiste qualquer 

obscuridade na decisão proferida. Inobstante a argumentação articulada 

nos embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem de 

manifesto equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na 

manifesta discordância com o posicionamento adotado na sentença, não 

refletindo, de modo algum, real obscuridade. Com efeito, consoante se 

pode observar, as alegações do embargante mostram a insatisfação ao 

ato decisória, não havendo obscuridade que pudesse ensejar a 
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fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido do 

embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é objeto de 

recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de declaração o 

recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - 

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO 

LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA 

-RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de 

Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, 

contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar o 

inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação de 

provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza 

contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas sim a 

incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite uma 

conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

obscuridade diz respeito à ausência de clareza do posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode contatar da sentença em 

comento, tampouco das alegações do requerido. Destarte, não há 

obscuridade no ato decisório, mas efetiva discordância do embargante 

quanto ao posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA REGINA TOTTI AZAMBUJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOMMER DUTRA OAB - MT21124/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES OAB - RJ110352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000384-80.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MONICA REGINA TOTTI 

AZAMBUJA REQUERIDO: LOJAS KD COMERCIO DE MOVEIS LTDA, 

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., em face da 

sentença proferida no Id.: 17830799, objetivando depurar o ato decisório 

de omissão. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação 

articulada nos embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem 

de manifesto equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na 

manifesta discordância com o posicionamento adotado na sentença, não 

refletindo, de modo algum, omissão. Com efeito, consoante se pode 

observar, as alegações do embargante mostram a insatisfação ao ato 

decisória, não havendo omissão que pudesse ensejar a fundamentação 

dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido do embargante, haja 

vista que a indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, 

não sendo, portanto, os embargos de declaração o recurso mais 

apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - 

DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E 

ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO 

CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição e 

omissão, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte 

embargante. 2. A divergência na interpretação de provas, de texto legal e 

de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins 

de interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os 

termos do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. 

Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à 

ausência de fundamentação no posicionamento do magistrado no 

julgamento, o que não se pode constatar na sentença em comento, 

tampouco das alegações da embargante. Destarte, não há omissão no ato 

decisório, mas efetiva discordância da embargante quanto ao 

posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-18.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE FERREIRA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000414-18.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ADELAINE FERREIRA PESSOA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por VIVO S.A., em face da sentença proferida no id.: 

17830794, objetivando depurar o ato decisório de obscuridade, 

consistente na condenação do reclamado. É o breve relatório. DECIDO. 

Inexiste qualquer obscuridade na decisão proferida. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, real obscuridade. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo obscuridade que pudesse 

ensejar a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o 

pedido do embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é 

objeto de recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de 

declaração o recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - 

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE 

PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - 

INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar 

o inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação 

de provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não 

caracteriza contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas 

sim a incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite 

uma conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 

177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

obscuridade diz respeito à ausência de clareza do posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode contatar da sentença em 

comento, tampouco das alegações do requerido. Destarte, não há 

obscuridade no ato decisório, mas efetiva discordância do embargante 

quanto ao posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-50.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARCOS SALVADORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000817-50.2019.8.11.0050. REQUERENTE: RAFAEL MARCOS 

SALVADORI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração opostos por VIVO S.A., em face da sentença 

proferida no Id.: 25502663, objetivando depurar o ato decisório de 

obscuridade, consistente na condenação do reclamado. É o breve 

relatório. DECIDO. Inexiste qualquer obscuridade na decisão proferida. 

Inobstante a argumentação articulada nos embargos declaratórios, as 

questões suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na 

interpretação do ato decisório e na manifesta discordância com o 

posicionamento adotado na sentença, não refletindo, de modo algum, real 

obscuridade. Com efeito, consoante se pode observar, as alegações do 

embargante mostram a insatisfação ao ato decisória, não havendo 

obscuridade que pudesse ensejar a fundamentação dos embargos 

declaratórios. Equivocado é o pedido do embargante, haja vista que a 

indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, não sendo, 

portanto, os embargos de declaração o recurso mais apropriado, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO 

ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA 

INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS 

JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E 

REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição e omissão, não 

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte embargante. 2. 

A divergência na interpretação de provas, de texto legal e de 

entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins de 

interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os termos 

do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. Embargos 

conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado 

no DJE 08/05/2014) Outrossim, a obscuridade diz respeito à ausência de 

clareza do posicionamento do magistrado no julgamento, o que não se 

pode contatar da sentença em comento, tampouco das alegações do 

requerido. Destarte, não há obscuridade no ato decisório, mas efetiva 

discordância do embargante quanto ao posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é através do meio processual adequado que a 

parte requerida deve buscar a reforma pretendida. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 48 da lei n. 9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ANDRADE CORREA STOLARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000219-33.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DIVINA ANDRADE CORREA 

STOLARSKI REQUERIDO: AYMORE Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., em face da 

sentença proferida no Id.: 16962218, objetivando depurar o ato decisório 

de omissão. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação 

articulada nos embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem 

de manifesto equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na 

manifesta discordância com o posicionamento adotado na sentença, não 

refletindo, de modo algum, omissão. Com efeito, consoante se pode 

observar, as alegações do embargante mostram a insatisfação ao ato 

decisória, não havendo omissão que pudesse ensejar a fundamentação 

dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido do embargante, haja 

vista que a indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, 

não sendo, portanto, os embargos de declaração o recurso mais 

apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - 

DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E 

ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO 

CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição e 

omissão, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte 

embargante. 2. A divergência na interpretação de provas, de texto legal e 

de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins 

de interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os 

termos do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. 

Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à 

ausência de fundamentação no posicionamento do magistrado no 

julgamento, o que não se pode constatar na sentença em comento, 

tampouco das alegações da embargante. Destarte, não há omissão no ato 

decisório, mas efetiva discordância da embargante quanto ao 

posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001514-71.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEY CORREIA LIMA DE OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001514-71.2019.8.11.0050. REQUERENTE: ROSELEY CORREIA LIMA DE 

OLIVEIRA RAMOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO, em face da sentença 

proferida no Id.: 27499687, objetivando depurar o ato decisório de 

contradição. É o breve relatório. DECIDO. Inobstante a argumentação 

articulada nos embargos declaratórios, as questões suscitadas decorrem 

de manifesto equívoco jurídico na interpretação do ato decisório e na 

manifesta discordância com o posicionamento adotado na sentença, não 

refletindo, de modo algum, omissão. Com efeito, consoante se pode 

observar, as alegações do embargante mostram a insatisfação ao ato 

decisória, não havendo omissão que pudesse ensejar a fundamentação 

dos embargos declaratórios. Equivocado é o pedido da embargante, haja 

vista que a indignação com o ato decisório é objeto de recurso apropriado, 

não sendo, portanto, os embargos de declaração o recurso mais 

apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO ATACADA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - 

DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, TEXTO LEGAL E 

ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - INOCORRÊNCIA -RECURSO 

CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de Embargos de Declaração é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição e 
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omissão, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte 

embargante. 2. A divergência na interpretação de provas, de texto legal e 

de entendimentos jurisprudenciais não caracteriza contradição para fins 

de interposição dos Declaratórios, mas sim a incongruência entre os 

termos do próprio julgado, que impossibilite uma conclusão lógica. 3. 

Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 177/2014, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a omissão diz respeito à 

ausência de fundamentação no posicionamento do magistrado no 

julgamento, o que não se pode constatar na sentença em comento, 

tampouco das alegações da embargante. Destarte, não há omissão no ato 

decisório, mas efetiva discordância da embargante quanto ao 

posicionamento adotado na sentença prolatada. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-23.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001653-23.2019.8.11.0050. REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS 

DA CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por VIVO S.A., em face da sentença proferida no Id.: 

27502340, objetivando depurar o ato decisório de obscuridade, 

consistente na condenação do reclamado. É o breve relatório. DECIDO. 

Inexiste qualquer obscuridade na decisão proferida. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, real obscuridade. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo obscuridade que pudesse 

ensejar a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o 

pedido do embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é 

objeto de recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de 

declaração o recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - 

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE 

PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - 

INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar 

o inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação 

de provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não 

caracteriza contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas 

sim a incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite 

uma conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 

177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

obscuridade diz respeito à ausência de clareza do posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode contatar da sentença em 

comento, tampouco das alegações do requerido. Destarte, não há 

obscuridade no ato decisório, mas efetiva discordância do embargante 

quanto ao posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-88.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS LINHARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001584-88.2019.8.11.0050. REQUERENTE: JONAS LINHARES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por VIVO S.A., em face da sentença proferida no id.: 

27501989, objetivando depurar o ato decisório de obscuridade, 

consistente na condenação do reclamado. É o breve relatório. DECIDO. 

Inexiste qualquer obscuridade na decisão proferida. Inobstante a 

argumentação articulada nos embargos declaratórios, as questões 

suscitadas decorrem de manifesto equívoco jurídico na interpretação do 

ato decisório e na manifesta discordância com o posicionamento adotado 

na sentença, não refletindo, de modo algum, real obscuridade. Com efeito, 

consoante se pode observar, as alegações do embargante mostram a 

insatisfação ao ato decisória, não havendo obscuridade que pudesse 

ensejar a fundamentação dos embargos declaratórios. Equivocado é o 

pedido do embargante, haja vista que a indignação com o ato decisório é 

objeto de recurso apropriado, não sendo, portanto, os embargos de 

declaração o recurso mais apropriado, vejamos: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA - 

IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DE 

PROVAS, TEXTO LEGAL E ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS - 

INOCORRÊNCIA -RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. O Recurso de 

Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar 

obscuridade, contradição e omissão, não tendo a finalidade de solucionar 

o inconformismo da parte embargante. 2. A divergência na interpretação 

de provas, de texto legal e de entendimentos jurisprudenciais não 

caracteriza contradição para fins de interposição dos Declaratórios, mas 

sim a incongruência entre os termos do próprio julgado, que impossibilite 

uma conclusão lógica. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” (ED 

177/2014, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Outrossim, a 

obscuridade diz respeito à ausência de clareza do posicionamento do 

magistrado no julgamento, o que não se pode contatar da sentença em 

comento, tampouco das alegações do requerido. Destarte, não há 

obscuridade no ato decisório, mas efetiva discordância do embargante 

quanto ao posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é através 

do meio processual adequado que a parte requerida deve buscar a 

reforma pretendida. Ante o exposto, nos termos do artigo 48 da lei n. 

9.099/95, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000408-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT13188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VOLKWEIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000408-45.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: JORGE SOARES DA SILVA 

EXECUTADO: ANDRE VOLKWEIS Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos com 

a devida diligência observo que as partes transigiram amigavelmente 

quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o exposto, tratando-se 

de direito disponível e devidamente representados os litigantes, 

HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e condições 

pactuadas no Id. 27690928, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, b, do CPC. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 

55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-76.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001837-76.2019.8.11.0050. REQUERENTE: NOVANET - PRESTADORA DE 

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA ILEGITIMIDADE ATIVA Alega a promovida, ILEGITIMIDADE 

ATIVA, tendo em vista não restar comprovado nos autos a condição de 

empresa de pequeno porte. Apesar das alegações da Promovida, não há 

necessidade de dilação probatória, pois no comprovante de situação do 

cadastro nacional de pessoas jurídicas, consta o enquadramento como 

MICROEMPRESA, sendo assim, os autos encontram-se maduro para 

prolação de sentença, motivo pelo qual, DEIXO DE ACOLHER A 

PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que 

as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A presente ação funda-se na alegação 

de inscrição indevida dos dados da Promovente nos cadastros de 

proteção ao crédito, visando a condenação do reclamado ao pagamento 

de indenização por danos morais. A análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que não houve inscrição do nome da 

empresa nos órgãos de proteção, o que a autora recebeu foi um 

comunicado expedido no dia 22/08/2019, informada sobre a possível 

concretização da inclusão no cadastro do SPC/SERASA. A Promovida, em 

sede de contestação, pugna pela improcedência da ação. A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a 

Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu 

direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus 

da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra 

do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação. No caso em apreciação, não 

restou comprovado qualquer ofensa a imagem da parte autora, tampouco 

que a empesa teria sofrido alguma violação da sua imagem ou privacidade, 

ou prejuízos extrapatrimoniais sofridos, a fim de caracterizar dano moral. 

Neste sentido: “RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE 

ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO 

DO NOME. JUNTOU APENAS NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO 

FATO E DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR FALTA DE 

PROVAS”. (TJ-BA 80002846820178050127, Relator: PAULO CESAR 

BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

10/08/2018) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-52.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERGINIA PEREIRA DO COUTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000155-52.2020.8.11.0050. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: VERGINIA PEREIRA DO COUTO Vistos. A parte 

autora desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 

29537902. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 

teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-53.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA REGINA ZENEZOKEMAIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1002427-53.2019.8.11.0050. REQUERENTE: M. A. DA SILVA MÓVEIS 

EIRELI EPP REQUERIDO: SELMA REGINA ZENEZOKEMAIRO Vistos. A parte 

autora desistiu da ação, conforme consta na petição inserida no Id.: 

29623459. Decido. Há que se registrar, por oportuno, que a desistência da 

ação, ainda que após regular citação, no âmbito do Juizado Especial, 

independe da anuência do réu, consoante enunciado 90 do FONAJE. Isto 

posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela parte 

autora, nos termos do artigo 485, §5º, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a 
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teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no 

DJE. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003657-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAIANE OLIVEIRA CANDIDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003657-30.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 3.626,80 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

TAIANE OLIVEIRA CANDIDO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação, para o prosseguimento do feito. CAMPO 

VERDE, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000414-44.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000414-44.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 31.350,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral] POLO ATIVO: Nome: IRACY RAMOS 

Endereço: RUA ERVANCE KOLS LOTE 26 QUADRA 12, 1900, 

GREENVILLE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: 

Nome: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: 

RUA BARÃO DE MELGAÇO, 2713, - DE 1747/1748 A 3269/3270, CENTRO 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-800 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

CONCILIAÇÃO, designada para o dia 13/04/2020, às 14:20h no presente 

feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de 

se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA 

SILVA PEREIRA Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003594-05.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA BOSCO BEZERRA (REQUERENTE)

LUCIANO DOS SANTOS BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003594-05.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 110.674,71 ESPÉCIE: [Adjudicação Compulsória] POLO 

ATIVO: Nome: LUCIANO DOS SANTOS BEZERRA Endereço: RUA BOA 

VISTA, 103, ECKERT, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: TANIA 
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APARECIDA BOSCO BEZERRA Endereço: RUA BOA VISTA, 103, ECKERT, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE CAMPO VERDE Endereço: PRAÇA DOS TRES PODERES, 03, PRAÇA 

DOS TRES PODERES, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 28/04/2020, às 14:30 h no presente feito, 

devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de se 

sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA 

Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000189-24.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCIELE BELLO KIRCHESCH OAB - MT22075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. W. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000189-24.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 162.000,00 ESPÉCIE: [União Estável ou Concubinato] POLO 

ATIVO: Nome: DIEYNE GONCALVES Endereço: Rua Pernambuco, 178, São 

Lourenço, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ANDERSON WALKER Endereço: Rua José Afonso Moura Rittes, 2392, 

RECANTO DOS PASSAROS, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES de que foi designada 

audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 28/04/2020, às 15:00 h no presente 

feito, devendo as partes comparecerem no horário marcado sob pena de 

se sujeitarem às sanções e presunções previstas em lei, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. CAMPO VERDE-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA 

SILVA PEREIRA Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS 

AO(À) INTIMANDO(A): 1. Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de comparecer à 

audiência sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções 

penais por crime de desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 

As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão 

ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que 

der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do 

CPC). OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003647-83.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZULENE CARMO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003647-83.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 11.976,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: ZULENE CARMO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA, AURELIO DIAS DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à contestação e 

documentos apresentados pela(s) parte(s) requerida(s), conforme dispõe 

o art. 350 do Código de Processo Civil. CAMPO VERDE, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 349 de 813



Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003663-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSANEA NUNES PIMENTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003663-37.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 280.693,76 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: BANCO BRADESCO ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ROSANGELA DA ROSA CORREA POLO PASSIVO: 

OSANEA NUNES PIMENTA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, conforme 

preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento 

no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em 

"Serviços", "Guias", "Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos 

autos o pagamento. CAMPO VERDE, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34799 Nr: 1338-87.2011.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Aparecida Donato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert, Maria Macarini Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos:

 1338-87.2011.811.0051 - 34799

Espécie:

 Usucapião

Data e horário:

 23 de janeiro de 2020, às 17:30 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença da Requerente. Em razão da 

impossibilidade de comparecimento da Defensoria Público, nomeou-se 

Procuradora dativa, apenas para o ato.

Foi informado que, nos termos do art. 367, § 5º, do Novo Código de 

Processo Civil, os depoimentos coletados em audiência seriam 

documentados por sistema audiovisual e que os arquivos digitais 

correspondentes poderiam ser acessados no endereç o 

http://bit.ly/COD34799, com senha 8TEXTvNG.

A Requerente reiterou os termos de suas manifestações iniciais.

DELIBERAÇÕES

A seguir, o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Helena 

Aparecida Donato, devidamente qualificada, ajuizou a presente ação de 

usucapião em face de Pedro Paulo Guolo, igualmente qualificada, visando 

à aquisição da propriedade de bem imóvel em decorrência do uso pacífico 

pelo prazo legal. Alegou, para tanto, que já exercia a posse sobre o bem 

imóvel pleiteado por prazo superior ao legal, sem que, nesse período, 

sofresse qualquer oposição. A inicial foi recebida. Constatando-se a 

propriedade do imóvel pertencente a terceiro, determinou-se a emenda. 

Recebida a emenda, passou a correr a ação em face de Otávio Eckert e 

Maria Macarini Eckert, que, citados, deixaram passar o prazo de resposta 

sem manifestação. Os Confinantes foram citados pessoalmente. 

Intimadas, as Procuradorias da União, do Estado e do Município 

expressamente demonstraram a inexistência de qualquer interesse na 

causa. Ouvida, a Requerente reiterou as alegações iniciais, reafirmando a 

posse do bem desde 1996. É o relato do necessário. Fundamento. Como 

se sabe, a propriedade imóvel, ainda na vigência do Código Civil anterior, 

poderia também ser adquirida pela usucapião. Essa, a previsão do art. 530 

do diploma civil anterior. Ainda nos termos do diploma civil anterior, 

tinha-se que a posse incontestada de um determinado imóvel pelo prazo 

de vinte anos, independentemente de justo título e boa-fé, autorizava, ao 

possuidor, a sua aquisição. Essa, a determinação do art. 550 do Código 

revogado. Da mesma forma adquiria o imóvel aquele que, por prazo de dez 

anos entre presentes, ou quinze entre ausentes, possuísse o imóvel como 

se dono fosse, conforme art. 551. Na atual legislação, admite-se a 

aquisição por aquele que possuir, como seu, imóvel por prazo de quinze 

anos, independentemente de justo título ou de boa-fé. Por outro lado, o 

prazo se reduz a dez anos caso nele o autor estabeleça sua moradia 

habitual. A menção à atual legislação importa ao feito porque, nos termos 

do art. 2.028 do NCC, não tendo ultrapassado o equivalente à metade do 

prazo de aquisição da lei anterior, passa a valer o do código atual. Assim 

é que a verificação do lapso temporal necessário para a aquisição da 

propriedade imóvel dependerá da cuidadosa análise da legislação atual, 

eis que, iniciada a posse já no ano de 2001, a vigência do novo Código 

Civil interceptou o prazo de aquisição antes de transcorrido mais da 

metade do tempo. Pois bem. A análise das alegações iniciais, devidamente 

confrontadas com as provas produzidas nos autos, demonstra o 

transcurso folgado do prazo necessário à aquisição da propriedade em 

sua forma extraordinária. Realmente, uma rápida análise das provas 

testemunhais colhidas já é suficiente para demonstrar a posse contínua da 

Requerente por prazo superior ao estabelecido na lei. No ponto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 350 de 813



ressalta-se a permissão legal para que, à posse da Requerente, some-se 

a de seu antecessor. Daí se infere, pois, a posse inconteste da 

Requerente já de mais de vinte e um anos de idade, mais do que suficiente 

para a aquisição da propriedade. Decido. Ex positis, nos termos do art. 

487, I, do NCPC, JULGO inteiramente procedentes os pedidos para 

DECLARAR a aquisição do lote urbano 19 da quadra 24 do Loteamento 

Vila São Lourenço, descrito na Matrícula 10.074 do SRI de Dom Aquino, 

ainda por merecer desmembramento da matrícula mãe. Nos termos do art. 

1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, meramente declaratória 

da aquisição da propriedade imóvel, servirá de título para o registro no 

cartório respectivo. O registro no serviço de imóveis não dependerá do 

pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de forma 

originária de aquisição da propriedade. CONDENO os Requeridos ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em R$ 2.800,00. Do valor reserva-se o equivalente a 20% para 

a atuação da douta Procuradora dativa. EXPEÇA-SE mandado de registro. 

Certificado o trânsito em julgado, e cumprida a ordem de registro, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Publicada em 

audiência, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Daiane Cristina Fernandes Caetano

Advogada

 Helena Aparecida Donato

Requerente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74871 Nr: 3876-07.2012.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da Silva Cavallari 

Rezende - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, 

inciso II, do NCPC, em relação aos valores constantes nos alvarás de fls. 

233/235.Sem prejuízo, HOMOLOGO a desistência da execução no tocante 

ao saldo remanescente do débito.Custas se houver, pela parte exequente. 

Todavia, DEIXO de fixar honorários advocatícios, porquanto a parte 

adversa não interveio na fase de execução.Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

praxe.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde/MT, 

10 de fevereiro de 2020.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130847 Nr: 6249-35.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda, John Alberto Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Cristiny Aguiar, Paulo Cezar Aguiar 

-Fazenda Triangulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anésio Rieth - OAB:25.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificou e dou fé, que decorreu o prazo do Executado, e até a presente 

data nada manifestou, razão pela qual remeto os presentes Autos para a 

Intimação da Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30130 Nr: 239-19.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Gonçalves dos Santos, Luis Carlos 

Denti, Paulo Augusto de Oliveira, Heloisa Albuquerque de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B, Herbert Rezende da Silva - OAB:OAB/MT 16773/0, 

Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca da Exceção de pré-Executividade, requerendo o que entender de 

direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79845 Nr: 268-30.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Augusto Sagboni Xavier, Vera Lucia Soares 

Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Rosseti, Alice Arduino Rosseti, Andre 

Augusto Soares Sagboni Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Lorena Rodrigues Rocha - OAB:18952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Fábio José Mateus Guimarães - OAB:9722-A/MT

 Nos termos do artigo 5.º do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica INTIMADA à 

parte EXECUTADA, na pessoa de seu ADVOGADO, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das CUSTAS JUDICIAIS no importe 

de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a qual foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 534. Fica ciente de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA” , escolher a opção "Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes", preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no tem custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Verde se for processo físico, OU 

encaminhar via Web PEA se for processo virtual, para a CAA-Central de 

Arrecadação e Arquivamento. O NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome do 

devedor, CPF/CNPJ junto à DÍVIDA ATIVA ou PROTESTO EXTRAJUDICIAL, 

conforme disposto no artigo 612, § 5.º da CNG-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104166 Nr: 755-29.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalicio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, indicar os dados bancários para a 

transferência dos valores depositados (nome do titular, CPF, conta 

corrente/poupança, agência e banco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135591 Nr: 8579-05.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geiza Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Ivo dos Santos - 

OAB:20489/O

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação a 

contestação.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94945 Nr: 2340-53.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Portes Júnior - 

OAB:10.772/MT, Sandra Roberta Montanher Brescovici - OAB:7366 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os Autos para a Intimação 

da parte Requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos 

autos as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 70404 Nr: 3283-12.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Palma Tereza Cassol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque Cassol - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Torji - 

OAB:22.350-B/MT, TELMA RACHEL CANDIL - OAB:OAB/MT 10.292-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de partilha juntado pela 

Inventariante e pelos Herdeiros, atribuindo, em consequência, o imóvel da 

herança à Meeira.Dada a concordância da Inventariante aos termos 

lançados pela Fazenda Pública Estadual, condiciono a expedição do formal 

de partilha à comprovação do recolhimento do imposto de 

transmissão.Assim, INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 30 

dias, apresente nos autos o comprovante de recolhimento do imposto de 

transmissão.Após, EXPEÇA-SE o formal de partilha.Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, e expedida o formal de partilha, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.” Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de outubro de 

2019.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003786-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n° 1003786-35.2019.8.11.0051 Busca e Apreensão. Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S/A, devidamente qualificada, em desfavor de NILSON FERREIRA DA 

SILVA, igualmente qualificado. Denota-se que foi determinada a emenda à 

exordial, a fim de que a parte autora corrigisse o valor da causa e 

recolhesse as custas complementares, todavia, esta não o fez. Extrai-se, 

também, que a advogada Cássia de Araújo Souza, OAB/MT 10.921, 

apresentou contestação nos autos. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, malgrado a 

instituição financeira tenha colacionado aos autos comprovante do 

recolhimento das custas processuais, denota-se que a própria deixou de 

retificar o valor da causa e, também, de pagar os emolumentos 

complementares. Diante do exposto, CONCEDO à parte autora o prazo 

suplementar de cinco (05) dias para que proceda conforme determinado 

retro, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em tempo, haja vista a 

juntada de contestação aos autos, DETERMINO a intimação da causídica 

subscritora da peça de defesa para que, também, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente instrumento de mandato de forma legível e regularmente 

subscrito pelo outorgante, sob pena de desentranhamento do petitório. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002537-49.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. F. E. I. S. L. (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora, na pessoa de seu(ua) 

procurador(a), acerca da audiência Tipo: CONCILIAÇÃO - CEJUSC Sala: 

SALA 1 - PROCESSUAL Data: 16/04/2020 Hora: 15:00 , à realizar-se na 

sala de audiências do CEJUSC (edifício do fórum), devendo fazer 

comparecer seu(ua) cliente/assistido(a) na referida solenidade, bem como 

por todo o conteúdo da r. decisão id. 27496363. Campo Verde-MT, 28 de 

fevereiro de 2020. assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-76.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL MIRANTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CASOLA (REU)

 

Processo n. 1000095-76.2020.8.11.0051 Vistos etc. Cuida-se de ação 

rescisão contratual c.c. obrigação de fazer e indenização por danos 

morais, com pedido de tutela de urgência ajuizada por RESIDENCIAL 

MIRANTE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA em face do AIRTON 

CASOLA EPP, ambos já devidamente qualificados. Recebida a ação, a 

tutela de urgência requestada foi indeferida, sobrevindo pedido de 

reconsideração apresentado pela parte autora (id. 29312947). Os autos 

vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. 

De elementar conhecimento que o pedido de reconsideração não tem 

previsão legal, fato pelo qual não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. De inteira pertinência ao tema 

versado, colaciona-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O 

JULGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO 

OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. 

Segundo jurisprudência assente neste Superior Tribunal, o pedido de 

reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição 

de recurso cabível. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a 

jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ. 3. 

Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp nº 202.568/SP, 3ª 

Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.10.2013, sem grifos no 

original) No mesmo sentido se posiciona o Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, consoante se infere dos acórdãos abaixo: AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO ANTERIOR 

DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL E JUNTADA DE DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATERIA – IMPOSSIBILIDADE – 

INCIDÊNCIA DO ART. 507 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. A decisão que reconhece que a parte não preencheu os 

requisitos para concessão da gratuidade e concede prazo para emenda 

da petição inicial não pode ser qualifica-la como despacho de mero 

expediente. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a 

apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o 

prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Decorrido o prazo legal 

sem juntada de documento novo ou apresentação de recurso, é defeso à 

parte discutir as questões já decididas, a cujo respeito se operou a 

preclusão (art. 507 do CPC). 4. Decisão monocrática mantida. (TJMT, AI 

109505/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes 
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Filho, j. 30.11.2016, sem grifos no original). AGRAVO REGIMENTAL – 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO 

RECURSAL - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “A 

jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é de que a apresentação 

de pedido de reconsideração, caso dos autos, não interrompe ou 

suspende o prazo para a interposição do recurso próprio.” (AgRg no Ag 

1361031/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

05/11/2015, DJe 25/11/2015) Negativa de seguimento do agravo de 

instrumento que se impõe. (TJMT, AgR 15372/2016, 1ª Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.03.2016, sem 

grifos no original). No caso dos autos, verifica-se que o requerimento 

apresentado pela parte autora almeja a concessão da tutela de urgência 

para suspender os efeitos do protesto instrumentalizado pela parte 

requerida em seu desfavor e compelir o requerido ao registro da Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART, argumentando, para tanto, que trouxe 

aos autos prova dos pagamentos realizados ao requerido e cópia do 

projeto referido no contrato de prestação de serviço, registro de 

responsabilidade técnica – RRT, alvará de licença e instalação. Todavia, 

ao contrário do argumentado pela parte requerente, o indeferimento da 

medida de urgência relativa à suspensão da anotação de protesto não se 

consubstanciou, unicamente, na ausência de prova do pagamento da 

primeira etapa da obra. Em verdade, o fundamento precípuo de tal 

deliberação calca-se, também, no fato de os documentos colacionados à 

exordial indicarem a realização de serviços excedentes e não previstos 

no contrato, de forma que neste momento arriscado concluir que apenas o 

requerido esteja inadimplente. Neste ponto, inclusive, tem-se que os novos 

comprovantes de pagamento que instruíram o pedido de reconsideração 

por si só não alteram o cenário inicialmente instalado, eis que somam valor 

próximo aquele ajustado no contrato para quitação da primeira etapa da 

obra. Além desse fator, não é demais relembrar que não obstante 

ausentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência buscada, 

este juízo assegurou a possibilidade de cancelamento do protesto, 

mediante a realização de depósito judicial do valor do título em discussão 

pela parte autora. De igual modo, no que diz respeito ao pedido de registro 

da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, apesar do esforço da 

parte requerente em afiançar a responsabilidade do requerido, os novos 

documentos carreados ao processo não lhe favorecem. Isso porque, 

revelam que o responsável técnico pela obra é o arquiteto e urbanista 

ROGÉRIO JOÃO GARDINO CABRAL. Convém explicitar, a propósito, que o 

projeto, o Registro de Responsabilidade Técnica RRT e o Alvará de 

Licença fazem menção expressa a responsabilidade do profissional acima 

referido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado no 

id. 29312947, MANTENDO-SE incólume a decisão fustigada, a qual deverá 

ser integralmente cumprida. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28320 Nr: 2425-49.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Junio Alves dos 

Santos - OAB:MT/18.126

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a presente exceção de 

pré-executividade intentada às fls. 95/113 tão somente para reconhecer a 

existência de excesso de penhora e, por consequência, DETERMINAR a 

baixa das constrições incidentes sobre os imóveis inscritos nas matrículas 

nº 2.222 e nº 2.223 do CRI da Comarca de Vila Rica – MT, MANTENDO-SE 

a penhora do bem nº 2.923 do CRI local.Via de consequência, levando-se 

em conta a ordem proferida nos autos código 6265, AGUARDE-SE a 

notícia de depósito do valor executado nos presentes autos pelos 

adjudicantes ERAÍ MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER e 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER.Confirmado o depósito, VOLVAM os autos 

conclusos.Sem custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo 

Verde/MT, 10 de setembro de 2019.MARIA LÚCIAPRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28320 Nr: 2425-49.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter Junio Alves dos 

Santos - OAB:MT/18.126

 Certifico que os embargos de declaração apresentados pela parte 

exequente são TEMPESTIVOS; INTIMO a parte executada para que 

apresente contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70904 Nr: 3780-26.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Stumpf Jacob Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Pires Cezário - 

OAB:2090/MT

 INTIMAÇÃO do EXECUTADO, na pessoa de seu procurador, da penhora 

"on line" realizada nos autos com o bloqueio do valor total de R$ 551,64, 

das contas bancárias do executado, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

e por meio de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou 

existência de excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, 

§2º, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87787 Nr: 89-62.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Maria Dartora do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:93.392 OAB/MG, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências: 01 (uma) na zona urbana (CIDADE 

ALTA) e 01 (uma) na zona rural (FAZENDA BONANZA 1 - prop. Lehnen), 

devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131376 Nr: 6487-54.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroseeds Produtos Agricolas Ltda, Marcelo 

Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 INTIMO a parte autora para que se manifeste acerca da correspondência 

devolvida ref. 28, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 3580-82.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedo & Pedo Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hasson - OAB:42.682/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.709, Lorivaldo Fernandes Stringheta - 

OAB:3517-B/MT

 Certifico que a parte executada foi devidamente intimada do despacho de 

cumprimento de senença exarado às folhas 1898; Que decorreu o prazo o 

executada não impugnou e não comprovou o pagamento nos autos. 

INTIMO o exequente para impulsionar o feito requerendo o que entender de 

direito no prazo de cinco dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000484-61.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAMS ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000484-61.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:WILLIAMS 

ANDERSON DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/10/2019, ás 15h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 21/10/2019, ás 15h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001900-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GUESSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROMERO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 16/09/2019 às 16:00min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implica arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos 

da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MARIA SCAPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002451-78.2019.8.11.0051 Reclamação Despacho. Vistos 

etc. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março 

de 2020, às 17:00 horas de Mato Grosso. Intimem-se as Partes para que 

compareçam à audiência, consignando-se as advertências de praxe. 

Intimem-se, ainda, os doutos Advogados. As Partes deverão juntar, até 

dita audiência, todos os demais documentos que entenderem pertinentes à 

desoneração de seu ônus processual. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MARIA SCAPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 02/12/2019, ás 15h20 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I.R. DE QUEIROZ GUIMARAES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR ANDRADE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Processo nº 1000777-65.2019.8.11.0051 Reclamação c.c Reparação de 

Danos Materiais Despacho. Vistos etc. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 13:00 horas de Mato 

Grosso. Intimem-se as Partes para que compareçam à audiência, 

consignando-se as advertências de praxe. Intimem-se, ainda, os doutos 

Advogados. As Partes deverão juntar, até dita audiência, todos os demais 

documentos que entenderem pertinentes à desoneração de seu ônus 

processual. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-65.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I.R. DE QUEIROZ GUIMARAES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR ANDRADE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000777-65.2019.8.11.0051 Reclamação c.c Reparação de 

Danos Materiais Despacho. Vistos etc. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 13:00 horas de Mato 

Grosso. Intimem-se as Partes para que compareçam à audiência, 

consignando-se as advertências de praxe. Intimem-se, ainda, os doutos 

Advogados. As Partes deverão juntar, até dita audiência, todos os demais 

documentos que entenderem pertinentes à desoneração de seu ônus 

processual. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVAN FERNANDES SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001866-26.2019.8.11.0051 Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais Despacho. Vistos etc. DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 14:00 horas de Mato 

Grosso. Intimem-se as Partes para que compareçam à audiência, 

consignando-se as advertências de praxe. Intimem-se, ainda, os doutos 

Advogados. As Partes deverão juntar, até dita audiência, todos os demais 

documentos que entenderem pertinentes à desoneração de seu ônus 

processual. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVAN FERNANDES SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 10/09/2019 às 15:00min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implica arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos 

da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DUARTE PASSOS (REQUERENTE)

JOSE ALEXANDRE LOPES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002219.03.2018.8.11.0051 Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais Despacho. Vistos etc. DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 15:00 horas de Mato 

Grosso. Intimem-se as Partes para que compareçam à audiência, 

consignando-se as advertências de praxe. Intimem-se, ainda, os doutos 

Advogados. As Partes deverão juntar, até dita audiência, todos os demais 

documentos que entenderem pertinentes à desoneração de seu ônus 

processual. Sem prejuízo, dê-se ciência para a parte Requerida da juntada 

dos documentos de ID 18688930 pela Autora. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DUARTE PASSOS (REQUERENTE)

JOSE ALEXANDRE LOPES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes requerentes, mediante seus procuradores, 

para comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 10h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT, com as advertências de praxe. Everton Alves de 

Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-16.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CALADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000487-16.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VALMIR 

CALADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-98.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR CALADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000488-98.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:VALMIR 

CALADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-53.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000491-53.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:PEDRO 

HENRIQUE SILVA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

02/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, 

(66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 

28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-38.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000492-38.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:PEDRO 

HENRIQUE SILVA BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002881-30.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 18/05/2020, ás 15h00 na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implica 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ROMEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001694-84.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 

17:00 horas de Mato Grosso. Intimem-se as Partes para que compareçam 

à audiência, consignando-se as advertências de praxe. Intimem-se, ainda, 

os doutos Advogados. As Partes deverão juntar, até dita audiência, todos 

os demais documentos que entenderem pertinentes à desoneração de seu 

ônus processual. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ROMEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte autora na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 21/10/2019, às 10:20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIAS: O não comparecimento 

implica arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos 

da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CIMADOM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGIA PINTO DIAS LEITE OAB - MT0010298S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001990-43.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2020, às 

18:00 horas de Mato Grosso. Intimem-se as Partes para que compareçam 
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à audiência, consignando-se as advertências de praxe. Intimem-se, ainda, 

os doutos Advogados. As Partes deverão juntar, até dita audiência, todos 

os demais documentos que entenderem pertinentes à desoneração de seu 

ônus processual. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000348-64.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DE LOURDES GARCIA ZANOTTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, analisando os autos constatei que a parte autora 

efetuou equivocadamente o pagamento de diligência nos autos, conforme 

ID: 2962647. Assim, impulsiono o feito, a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo lega, requerer a restituição nos Termos da Instrução Normativa 

02/2011. É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001917-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NELSI ZWICKER ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar as partes para comparecerem à Audiência de 

Conciliação para o dia 10/03/2020, às 16h30min, na sede do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as advertências de 

costume.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000499-64.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA OAB - MT23826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE - PROPRIETÁRIA UNIVERSAL PARAFUSOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA OS ADVOGADOS DAS PARTES Intimo Vossa(s) 

Senhoria(s) para comparecer à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para o dia 26/03/2020 às 16horas, a ser 

realizada na sede do Juizado Especial da Comarca de Campo Verde-MT, 

com as advertências nos termos da Lei 9.099/95. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-37.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO ECKERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA STEINKE OAB - MT17840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PRA AS PARTES - AUDIÊNCIA Impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes, na pessoa de seus procuradores para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 02/06/2020 às 

13:20min, com as advertências na forma da Lei 9.099/95. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-67.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE DOLENS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000503-67.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARIA IVONE 

DOLENS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-52.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000504-52.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSANGELA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA SILVA 

PEREIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO ROMEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Impulsiono o feito, a fim de intimar as partes, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 26/03/2020 ás 17h00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT, conforme despacho anexo. 

ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais: À parte 

requerida: Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão 

aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá(ã) 

a(s) parte(s) requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) 

dias antes da audiência de instrução e julgamento. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-84.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE APARECIDO ROMEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Impulsiono o feito, a fim de intimar as partes, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 26/03/2020 ás 17h00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT, conforme despacho anexo. 

ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais: À parte 

requerida: Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão 

aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá(ã) 

a(s) parte(s) requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) 

dias antes da audiência de instrução e julgamento. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-22.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE DOLENS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT12549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000506-22.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:MARIA IVONE 

DOLENS ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-89.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000508-89.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:ROSANGELA DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA SILVA 

PEREIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-15.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR PEDROSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1001912-15.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Despacho. Vistos etc. Intime-se a Exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, faça a entrega do produto, caso ainda não tenha feito, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. A entrega poderá ser feita 

na Secretaria deste juízo e, com a entrega do produto, dê-se ciência a 

executada para que faça a retirada do mesmo, no prazo de 10 (dez) dias. 

Expeça-se alvará do valor depositado em prol do Reclamante. Após, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 26 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001141-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI CRISTOVAO DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001141-71.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Antes de apreciar o pedido de liberação dos 

valores depositados no ID 27582855, INTIME-SE o Executado para no 

prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se sobre o pedido apresentado pela 

Exequente na petição de ID 27624444, requerendo o que entender de 

direito. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE ofício ao órgão de proteção ao crédito a 

fim de proceder a exclusão do nome da Autora dos seus cadastros 

referente a dívida discutida neste feito, conforme determinado no r. 

acórdão (ID 19496769). Com a vinda da manifestação do Executado ou 

decorrido o prazo assinalado, à conclusão. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde–MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001592-62.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DESORDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DIOGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001592-62.2019.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O 

Exequente postula pela restrição dos direitos sobre o veículo gravado com 

alienação fiduciária em nome do Executado. Assim, INTIME-SE o Exequente 

para indicar a credora fiduciária e o seu endereço, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Com a resposta ou decorrido o prazo, à conclusão. Por fim, indefiro, 

por ora, o pedido de levantamento do valor penhorado. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 28 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CIMADOM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GEORGIA PINTO DIAS LEITE OAB - MT0010298S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo Vossa(s) Senhoria(s), na qualidade 

de procurador(a,s) das partes, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 26/03/2020 às 

18:horas, a ser realizada na sede do Juizado Especial da Comarca de 

Campo Verde, com as advertências nos termos da Lei 9.099/95. MARIA 

DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000078-40.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 100078-40.2020.8.11.0051 Alvará Judicial Despacho. Vistos 

etc. Intime-se o requerente para trazer aos autos a Certidão de Existência 

ou Inexistência de Dependentes Previdenciários do INSS, no prazo de 15 

(quinze) dias. Com a resposta ou decorrido o prazo, à conclusão. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-81.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE CARVALHO RACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA GOIS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000321-81.2020.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

17 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-56.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE CARVALHO RACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WALKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 100028-56.2020.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

18 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-41.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA DE CARVALHO RACOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SLOBODA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000259-41.2020.8.11.0051 Ação de Cobrança Despacho. 

Vistos etc. A Autora pede pela busca nos sistemas disponíveis ao 

Judiciário para localizar o endereço da Parte Promovida. Todavia, da 

analise dos autos, percebe-se que a Autora sequer diligenciou na busca 

de endereço pelos meios possíveis para obtê-las. Destarte, à gisa do 

princípio da cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, 

cuja finalidade é que haja colaboração das partes uma com a outra e 

também do órgão jurisdicional, o Promovente deverá demonstrar que não 

foi possível localizar o endereço pelos meios ordinários de que dispõe. 

Caso não obtenha êxito pelos meios que lhes são disponíveis e 

demonstrando tal situação, façam-me os autos conclusos para 

deliberações acerca do pedido de buscas a fim de localizar o endereço da 

requerida. Nada manifestando no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

julgado extinto e arquivado nos termos do art. 485, III do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

18 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010121-58.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. PEDRO CARRARO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010121-58.2013.811.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela parte Exequente na petição de ID 

24264751. DETERMINO a expedição de mandado de penhora e remoção, a 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, no endereço da parte Executada, 

até a satisfação do crédito exequendo. Ressalto que a parte Exequente 

poderá acompanhar a diligência. Desde já, NOMEIO a parte Exequente 

como fiel depositário dos bens. Realizada a penhora e remoção, 

imediatamente realize-se avaliação dos bens penhorados e DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, intimando-se as Partes. Na referida audiência, as 

Partes deverão ser indagadas quanto à avaliação, sendo que a parte 

Executada deverá se manifestar se deseja pagar a dívida com os bens 

penhorados, e, a parte Exequente, se aceita receber o bem como 

pagamento do débito. No mesmo ato, a parte Executada deverá ser 

indagada acerca de seu interesse no parcelamento da dívida, oferecendo 

sinal de 30% e o restante em até seis vezes mensais, atualizado pelo INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 745-A do CPC), 

indagando-as acerca das outras formas de composição amigável da lide, 

na forma do art. 53, § 2º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Intime-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 359 de 813



Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010239-63.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO GAMARRA ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010239-63.2015.811.0051 Cumprimento de sentença Decisão. 

Vistos etc. Em consulta ao Sistema SIEL, foi possível localizar novo 

endereço da parte Executada (anexo). Assim, DEFIRO o pedido aduzido 

pela parte Exequente na petição de ID24269495. DETERMINO a expedição 

de mandado de penhora e remoção, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no endereço da parte Executada, até a satisfação do crédito 

exequendo. Ressalto que a parte Exequente poderá acompanhar a 

diligência. Para tanto, EXPEÇA-SE a respectiva Carta Precatória. Desde já, 

NOMEIO a parte Exequente como fiel depositário dos bens. Realizada a 

penhora e remoção, imediatamente realize-se avaliação dos bens 

penhorados e DESIGNE-SE audiência de conciliação, intimando-se as 

Partes. Na referida audiência, as Partes deverão ser indagadas quanto à 

avaliação, sendo que a parte Executada deverá se manifestar se deseja 

pagar a dívida com os bens penhorados, e, a parte Exequente, se aceita 

receber o bem como pagamento do débito. No mesmo ato, a parte 

Executada deverá ser indagada acerca de seu interesse no parcelamento 

da dívida, oferecendo sinal de 30% e o restante em até seis vezes 

mensais, atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

(art. 745-A do CPC), indagando-as acerca das outras formas de 

composição amigável da lide, na forma do art. 53, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000295-25.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA CONCEICAO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FLECK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000295-25.2016.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

Considerando o teor da certidão de ID 27340269, intimem-se as partes 

para que se manifestem, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

27 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-28.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMAZEM DA FE LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELA APARECIDA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo nº 

1000547-28.2016.811.0051 Procedimento de Conhecimento Despacho. 

Vistos etc. DEFIRO a suspensão pelo limite de tempo postulado pela parte 

autora, de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento no feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-78.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE MARIA SCAPIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Impulsiono o feito, a fim de intimar as partes, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 19/03/2020 ás 17h00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT, conforme despacho anexo. 

ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais: À parte 

requerida: Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão 

aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá(ã) 

a(s) parte(s) requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) 

dias antes da audiência de instrução e julgamento. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001184-42.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELOECIL MARIA GUERRIZE CONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO FARIAS OAB - RS51350 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES CONCEICAO NEUMANN (EXECUTADO)

HUBERT NEUMANN (EXECUTADO)

ARNOLD JOSE NEUMANN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo as partes, na pessoa de seus 

procuradores para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 23/03/2020 às 13:40min, a ser realizada na sede do Juizado 

Especial de Campo Verde. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003636-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

F F ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIANO VIANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA A PARTE AUTORA Intimo a parte autora para, no prazo 

legal indicar endereço atualizado da parte requerida, ou requerer o que 

entender de direito, sob pena d arquivamento. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LOPES DUARTE PASSOS (REQUERENTE)

JOSE ALEXANDRE LOPES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD OAB - MT24809/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Impulsiono o feito, a fim de intimar as partes, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 26/03/2020 ás 15h00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT, conforme despacho anexo. 

ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais: À parte 

requerida: Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão 

aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá(ã) 

a(s) parte(s) requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) 

dias antes da audiência de instrução e julgamento. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001866-26.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVAN FERNANDES SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

Impulsiono o feito, a fim de intimar as partes, na pessoa de seus 

procuradores, para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 26/03/2020 Hora: 14h00, na sede do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, conforme despacho 

anexo. ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais: À parte 

requerida: Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão 

aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

OBSERVAÇÃO: Pretendendo a intimação de suas testemunhas, deverá(ã) 

a(s) parte(s) requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 (cinco) 

dias antes da audiência de instrução e julgamento. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-23.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WYDEMAR SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010026-23.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O 

presente feito encontra-se suspenso em virtude de afetação de 

demandas repetitivas do Tema 954, consoante decisão de ID 5006906. 

Atente-se a Secretaria acerca do julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas do Tema 954, pois, com o recebimento do julgamento 

por meio do Malote Digital, ou por comunicação das partes, deverá ser 

certificado e encaminhados à conclusão. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde/MT, 13 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000488-40.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000488-40.2016.8.11.0051 Execução de Honorários 

Despacho. Vistos etc. Intimadas as partes sobre o cálculo elaborado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, mantiveram-se inertes. Desta forma, 

dou o cálculo como homologado e determino a expedição de Requisição de 

Pequeno Valor. Não havendo pagamento, o que deverá ser certificado, 

intime-se o Exequente para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 28 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001900-98.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GUESSER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ROMERO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001900-98.2019.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da 

Lei nº 9.099/95. A Parte Requente pugnou pela desistência da presente 

ação (ID 24179610). Nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do feito em decorrência 

de pedido de desistência por parte do autor não depende da prévia 

manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a 

desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência para extinguir o presente feito sem análise de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, na 

forma da lei. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde-MT, 21 de fevereiro 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000872-95.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juiz de Direito (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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Autos n° 1000872-95.2019.8.11.0051 Alvará Judicial Sentença. Vistos etc. 

José Antonio Araújo e Maria Silva Araújo, devidamente qualificados, 

pediram autorização judicial para o levantamento de importância referente 

ao FGTS depositada em nome do seu falecido filho e eventuais saldos 

existentes em instituições financeiras. O ilustre Representante do 

Ministério Público manifestou não haver necessidade de intervenção na 

lide. É o breve relatório. Fundamento. No caso em testilha, nota-se que a 

Certidão de Óbito de ID 19274188 – p. 13, confere idoneidade às 

alegações dos Requerentes, pois, qualifica o falecido e coloca, de fato, os 

Requerentes como seus herdeiros. Assim, nos termos do art. 1º da Lei 

6.858/80, combinado com art. 16, I, da Lei 8.213/91, tem-se os 

Requerentes como titulares dos valores pleiteados referente ao saldo de 

FGTS (ID 19274188 – p. 17) e saldo da conta salario nº 54.092-7 – 

SIDREDI Vale do Cerrado (ID 22310041 p. 3). Restou apurado que não 

existem outros valores em nome do falecido. Decido. Isso posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para autorizar o levantamento, pelos 

Requerentes, do valor depositado junto a Caixa Econômica Federal 

referente ao FGTS (ID 19274188 – p. 17) e saldo da conta salario nº 

54.092-7 – SIDREDI Vale do Cerrado (ID 22310041 p. 3) deixados pelo 

falecido. EXPEÇA-SE o alvará correspondente. Sem custas e sem 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 26 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito .

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001962-41.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEITE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001962-41.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovante de depósito de ID 27950676. A 

Exequente, por sua vez, pediu pelo levantamento dos valores 

depositados, o que presume a sua anuência com pagamento (ID 

28091643). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se 

às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 07 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000840-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000840-90.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o pagamento integral do valor 

em execução, conforme comprovantes de ID 24368730 e 28223195. A 

Exequente, por sua vez, pediu pelo levantamento do depósito do valor 

remanescente - ID 28223195, pugnando, ao final, pelo arquivamento 

definitivo da execução (ID 28236659). Vieram-me os autos conclusos É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Efetue-se o levantamento do 

valor remanescente depositado nos autos (ID 28223195), em favor da 

Exequente, em conta indicada por ele. Ante o exposto, face à quitação do 

débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 12 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001546-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VABISON TEODORO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001546-10.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada compareceu aos autos comprovando o 

cumprimento da obrigação de pagar, consoante documento acostado aos 

autos (ID 28223578). A Exequente, por sua vez, pugnou pelo 

levantamento do depósito e pela extinção da ação (ID 28292988). É o 

breve relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 28223578), em favor da 

parte exequente, em conta indicada por ela. Determino que a Secretaria do 

juízo expeça oficios às entidades mantenedoras do cadastro de 

inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida na presente 

demanda. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 12 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001067-80.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE PAIVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001067-80.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou o pagamento integral do valor 

em execução, conforme comprovantes de ID 26173811 e 28243042. O 

Exequente, por sua vez, pediu pelo levantamento do depósito do valor 

remanescente - ID 28243042, pugnando, ao final, pelo arquivamento 

definitivo da execução (ID 28802837). Vieram-me os autos conclusos É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Efetue-se o levantamento do 

valor remanescente depositado nos autos (ID 28243042, em favor do 

Exequente, em conta indicada por ele. Ante o exposto, face à quitação do 

débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 12 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALBUQUERQUE DE LYRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000241-88.2018.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada compareceu aos autos comprovando o 

cumprimento da condenação, consoante documento acostado aos autos 

(ID 27948486). O Exequente, por sua vez, pugnou pelo levantamento do 

depósito efetuado pela Executada (ID 28851913). É o breve relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado nos autos (ID 28223578), em favor da parte exequente, 

em conta indicada por ela. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de 

estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 12 de fevereiro de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001958-04.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUELLEN TRAJANO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1001958-04.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Requerida efetuou o pagamento do valor da 

condenação, conforme comprovante de ID 27520864. A Exequente, por 

sua vez, pediu pelo levantamento do valor depositado, o que presume a 

sua anuência com pagamento (ID 28223680). É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela (ID 28223680). 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 21 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010335-78.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BADOCO, RECH & MALOSPIRITO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES OAB - MT0016306A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010335-78.2018.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos à Execução manejados por TELEFONICA BRASIL S.A., em que 

se insurge quanto ao valor da multa diária postulada pela parte Exequente, 

e penhorada nos autos (12691375). Instado a se manifestar, o Exequente 

permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos. Fundamento. Em análise 

detida dos autos, vislumbra-se que a execução de multa diária foi recebida 

em 16.02.2016 (ID. 1293832), oportunidade em que foi determinada a 

intimação da parte Executada para o cumprimento, no prazo de 15 dias. 

Logo em seguida, a parte Executada apresentou impugnação ao 

cumprimento da multa diária, sob a alegação de que seria impossível 

realizar a obrigação de fazer e sustentou o excesso de execução. Desta 

forma, no dia 15.09.2016, este Juízo julgou parcialmente procedente os 

embargos à execução, a fim de manter a multa diária, porém, reduzindo-a 

ao teto dos juizados especiais (ID. 2043369). Devidamente intimada, a 

parte Executada não efetuou o pagamento voluntário do débito. Por sua 

vez, manejou a exceção de pré-executividade, impugnando a execução 

da multa diária. Desta forma, em 06.03.2018, este Juízo proferiu decisão 

afastando as alegações sustentadas pela Executada, eis que já haviam 

sido bem analisadas – e, inclusive, afastadas – nas decisões de ID 

1293832 e 2043369, assim como verificado o instituto da preclusão, nos 

termos do art. 507 do NCPC. Por conseguinte, determinou-se o bloqueio 

dos valores nas contas da parte Executada (ID. 12038788). A penhora on 

line foi efetivada no dia 14.03.2018 (ID 12210843). O valor penhora foi 

liberado em favor da parte autora (ID. 12339827). Por fim, no dia 

12.04.2018, a parte Executada manejou, novamente, embargos à 

execução, alegando excesso de execução, em razão da multa diária. De 

inicio, verifica-se que no caso em apreço ocorrem as causas previstas 

nos incisos I e III do artigo 918 do CPC, in verbis: “Art. 918. O juiz rejeitará 

liminarmente os embargos: I – quando intempestivos; (...) III - 

manifestamente protelatórios.” No caso versado, a Executada, ora 

Embargante, já opôs embargos à execução por três vezes, os quais foram 

matérias de análise por este juízo, oportunidade em que a multa diária foi 

reduzida para o limite máximo permitido pelos juizados especiais. É certo 

que, inconformada com a decisão que colocou fim à execução de título 

judicial (multa diária), deveria a parte ingressar com o recurso cabível, 

específico dos juizados especiais, conforme previsto no Enunciado 143, 

do FONAJE: ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe 

apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Contudo, a 

parte Exequente opôs novos Embargos à Execução, alegando matéria já 

superada, portanto, preclusa, nos termos do art. 507 do NCPC, e 

concluindo-se, assim, pelo trânsito em julgado da decisão de ID. 2043369. 

Não obstante, o valor penhora já foi liberado em favor da parte contrária, 

satisfazendo a obrigação. Deste modo, a rejeição dos embargos é medida 

que se impõe ao caso. Decido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos contidos nos embargos à execução, e, face à quitação do 

débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 19 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-30.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada informa o depósito judicial do 

débito exequendo, pugnando pela extinção e arquivamento dos autos. A 

parte Exequente concorda com o valor depositado pela parte Executada, 

requerendo o levantamento. É o relato. Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 
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924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. DETERMINO 

o levantamento do valor depositado nos autos (ID’s 9191382), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela (ID 9207386). Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 04 de setembro de 2017. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000208-69.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000208-69.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que a parte Exequente não logrou encontrar bens 

passíveis de constrição, é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no 

§4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Decido. Isso posto, 

JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, na forma do 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Defiro o pedido do credor para que seja 

expedida certidão judicial de existência de dívida, para registro em Cartório 

de Protesto, de acordo com o artigo 517 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000230-30.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARA DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000230-30.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que a parte Exequente não logrou encontrar bens 

passíveis de constrição do devedor, é necessário aplicar nesta hipótese o 

previsto no §4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Decido. 

Isso posto, JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, na 

forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Defiro o pedido do credor para que 

seja expedida certidão judicial de existência de dívida, para registro em 

Cartório de Protesto, de acordo com o artigo 517 do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000237-85.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FERNANDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000237-85.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que a parte Exequente não logrou encontrar bens 

passíveis de constrição, é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no 

§4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Decido. Isso posto, 

JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, na forma do 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Defiro o pedido do credor para que seja 

expedida certidão judicial de existência de dívida, para registro em Cartório 

de Protesto, de acordo com o artigo 517 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000562-60.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA PORTO CALDEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000562-60.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que a parte Exequente não logrou encontrar bens 

passíveis de constrição, é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no 

§4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Decido. Isso posto, 

JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, na forma do 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Defiro o pedido do credor para que seja 

expedida certidão judicial de existência de dívida, para registro em Cartório 

de Protesto, de acordo com o artigo 517 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000672-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO MATEUS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000672-59.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Uma vez que a parte Exequente não logrou encontrar bens 

passíveis de constrição, é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no 

§4º, do artigo 53 da Lei 9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o 

devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 364 de 813



extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” Decido. Isso posto, 

JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, na forma do 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Defiro o pedido do credor para que seja 

expedida certidão judicial de existência de dívida, para registro em Cartório 

de Protesto, de acordo com o artigo 517 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 18 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000964-44.2017.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por SIMONI PEREIRA BORGES, 

alegando, em suma, que a sentença proferida julgou extra petita, ao 

condenar a requerente por litigância de má-fé e honorários advocatícios. 

Alegou, ainda, desproporcionalidade da multa aplicada, uma vez que o 

objeto da ação é de R$ 83,44, enquanto a multa foi aplicada em R$ 

2.000,00. Por fim, assevera que a prova foi juntada a destempo e a 

embargante não foi intimada para ter conhecimento e contrapô-la. Vieram 

os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração apenas são 

oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade ou omissão, 

e erro material, o que evidentemente não se infere do expediente 

mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há causa para 

embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer obscuridade ou 

contrariedade deste Juízo no comando sentencial em referência. No caso 

versado, pretende a Embargante a alteração da sentença, no tocante ao 

reconhecimento da litigância de má-fé, pois foi aplicada de ofício, já que 

não houve requerimento pela parte contrária. Entretanto, é cediço que é 

autorizado ao Magistrado, de ofício, reconhecer a litigância de má-fé, 

conforme preconiza o artigo 81 do CPC: “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou.” Portanto, não houve julgamento extra petita, uma 

vez que a fixação da multa, ainda de ofício, é permitida pela legislação 

vigente. Quanto ao valor da multa aplicada, é certo que cabe a 

discricionariedade do Magistrado para sua fixação, ressaltando que no 

artigo retromencionado, é estabelecido que “deverá ser superior a um por 

cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa”. Dito isso, foi 

atribuído ao valor da causa em R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais). Portanto, não vejo a desproporcionalidade alegada pela 

Embargante. Por fim, quanto ao fato de ter sido juntada prova nova nos 

autos, sem garantir a manifestação das partes, entendo que não merece 

acolhimento. Isso porque, a parte Embargante foi intimada do despacho 

proferido no dia 26.07.2018 (para oficiar a Cai Economia Federal para 

esclarecimento), conforme se ressai dos expediente, tendo sido 

registrada ciência em 30.07.2018. Por seu turno, quanto à irresignação no 

tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a 

alteração da sentença, consoante seus interesses, o que não se admite 

por meio de embargos. Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO 

ART. 1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO 

JULGAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada 

a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e 

verificado o propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se 

provimentos aos Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto 

isso, e por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei, devendo a parte autora reiterar os termos do recurso inominado 

interposto nos autos. Após, voltem os autos conclusos. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000690-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO(A))

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAUMIR BARBOSA DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000690-46.2018.811.0051 Sentença. Vistos etc. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença movido por NAUMIR BARBOSA 

DE CASTRO, devidamente qualificado, alegando, em suma, a nulidade da 

execução, diante da onerosidade dos valores apresentados, causando 

danos irreparáveis ao executado; e a condenação da Exequente por 

litigância de má-fé e ao pagamento de todas as custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Instada a se manifestar, a 

Exequente requereu a improcedência dos embargos à execução, pois 

manifestamente protelatórios. Vieram os autos conclusos. Fundamento. A 

priori, necessário destacar que, apesar da impugnação à execução 

apresentado pela Executada, esta deixou de garantir o juízo, não 

realizando o pagamento voluntário do débito no prazo legal, nem mesmo 

houve penhora nos autos, apenas arguiu excesso de execução, diante da 

onerosidade causada ao Exequente. Da análise dos autos, vislumbra-se 

que foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e 

julgando procedente o pedido contraposto, notadamente condenando à 

autora, ora Executada, ao pagamento de R$ 712,00 (ID. 14866678). As 

partes não interpuseram recurso, transitando em julgado a sentença 

proferida nos autos. Logo, deu-se início ao cumprimento de sentença, 

conforme decisão de ID 20345946. Dito isso, não há ilegalidade, nem 

nulidade da execução, uma vez que embasa em título judicial transitado em 

julgado. Por consequência, a parte Exequente age dentro de seu direito em 

requerer a expropriação dos bens da parte Executada, a fim de satisfazer 

a obrigação estabelecida, não havendo que se mencionar em litigância de 

má-fé. Desta forma, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. 

Decido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

impugnação a execução (ID 21010464). INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão, devendo o Exequente manifestar quanto ao interesse na 

continuidade do cumprimento de sentença, no prazo de 10 dias, trazendo 

o cálculo atualizado do débito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 19 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VISLEI DIORGINIS SERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000899-15.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por DISVECO LTDA, alegando, em 
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suma, que a sentença proferida é obscura, pois não acolheu o pedido de 

litigância de má-fé da Embargada. Vieram os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta 

contradição, obscuridade ou omissão, e erro material, o que 

evidentemente não se infere do expediente mencionado. Volvendo olhos 

ao feito, verifico que não há causa para embargos declaratórios, haja 

vista que não há qualquer obscuridade ou contrariedade deste Juízo no 

comando sentencial em referência. No caso versado, pretende a 

Embargante a alteração da sentença, no tocante ao reconhecimento da 

litigância de má-fé da Embargada, pois agiu de forma ardilosa para 

enganar o Juízo. Entretanto, de tal alegação, não ressai qualquer 

obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A propósito, a 

sentença debatida citou expressamente que “Quanto a litigância de má-fé, 

entendo que não restou configurada a má-fé do reclamante, a ponto de 

ensejar sua condenação, tendo apenas buscado um direito que entendia 

devido.”. Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, deve a 

parte utilizar-se da via adequada para buscar a alteração da sentença, 

consoante seus interesses, o que não se admite por meio de embargos. 

Nesse sentido, eis o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - 

INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada a ocorrência de 

nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e verificado o 

propósito de rediscutir o mérito da decisão, nega-se provimentos aos 

Embargos de Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017) Posto isso, e por 

tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei, devendo a parte autora reiterar os termos do recurso inominado 

interposto nos autos. Após, voltem os autos conclusos. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 20 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

AURIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001131-27.2018.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por AURIO DE OLIVEIRA 

VASCONCELOS, alegando, em suma, que a sentença proferida é omissa e 

contraditória, uma vez que desconsiderou a declaração de 

hipossuficiência e o pedido de gratuidade da justiça, pois aplicou multa por 

litigância de má-fé e fixou honorários advocatícios em favor da parte 

contrária. Vieram os autos conclusos. Decido. Da análise dos autos, 

entendo que os embargos declaratórios devem ser acolhidos 

parcialmente. Isso porque, de fato, não houve a análise do pedido da 

concessão da justiça gratuita formulado pela parte autora, em que pese 

que “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas” (art. 54 da Lei 

9.099/95). Todavia, é incabível o afastamento das custas processuais em 

decorrência da aplicação da multa pela litigância de má-fé e dos 

honorários advocatícios. É cediço que a concessão da justiça gratuita se 

condiciona a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da 

parte que a pede. Entretanto, isso, por si só, não exime a obrigatoriedade 

do pagamento de referida multa, uma vez que se cuidam de bens jurídicos 

distintos e de proteção e natureza diferenciadas. Assim, também dispõe o 

artigo 98, § 4º do NCPC: “§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o 

dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe 

sejam impostas.”. Sobre o tema, cita-se a seguinte ementa: “DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. 

(...) 5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas 

taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação 

extensiva. 6. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de 

uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por 

si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das 

penas expressamente cominadas no texto legal. 7. A revogação do 

benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de 

democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da 

inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade 

econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no 

processo. 8. Nos termos do art. 98, § 4º, do CPC/2015, a concessão da 

gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do 

processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência 

da litigância de má-fé.” (STJ, REsp n. 1.663.193/SP Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi). Posto isso, e por tudo mais que consta dos autos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de declaração, 

somente para conceder ao Embargante, porque provada a condição de 

hipossuficiência, os benefícios da gratuidade judiciária, sem, contudo, 

dispensar as sanções pela litigância de má-fé e os honorários 

advocatícios. REABRO o prazo para interposição de recurso, nos termos 

da lei. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000129-20.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARCHIORI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ OAB - MT26488/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA TERESINHA BIGUELINI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000129-20.2020.8.11.0029. AUTOR: 

CARLA MARCHIORI DE SOUZA REU: ANITA TERESINHA BIGUELINI Vistos, 

etc. A parte autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, 

juntando aos autos declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de 

Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” Embora se presuma verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural 

(art. 99, §3º do CPC), o próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso 

concreto, a parte autora está assistida por advogado particular, o que 

caracteriza elemento de capacidade econômica, embora não impeça, por 

si só, a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Desse 

modo, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, afastando assim a 

presunção relativa emanada da declaração de hipossuficiência assinada 

pela parte autora, com fundamento no art. 99, §2º do CPC DETERMINO a 

intimação da parte autora para, no prazo de cinco dias, sob pena de 

indeferimento do pedido, juntar aos autos documentos comprobatórios da 

incapacidade econômica, tais como cópia de contracheque/holerite ou 

outro comprovante de renda idôneo, próprio ou de membro familiar 

responsável pelo sustento da casa; cópia da declaração de imposto de 

renda do último exercício financeiro ou comprovante de que é isento do 

imposto de renda; cópia do extrato bancário do último mês; certidão do 
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INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa; 

certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz 

parte ou negativa. Poderá a parte autora, no prazo de cinco dias, caso 

queira, comprovar o recolhimento das custas e taxas iniciais. Canarana, 

28 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000126-65.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER SAULO SCHINDLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000126-65.2020.8.11.0029. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: HEBER SAULO SCHINDLER Vistos, INTIME-SE a parte autora 

para recolhimento de custas e taxas judiciais no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. Canarana, 28 de fevereiro de 

2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000125-80.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO OAB - SP330002 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (REU)

DIRCEU OSTROSKI (REU)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (REU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000125-80.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A REU: JOEL SEBASTIAO 

BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI, SUZANA APARECIDA KOTOVSKI, 

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP Vistos, INTIME-SE a parte autora 

para fins de pagamento de custas e taxas judiciais no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Canarana, 28 de 

fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000127-50.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SOUSA TONIAZZO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000127-50.2020.8.11.0029. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: CLEBER SOUSA TONIAZZO 

Vistos, INTIME-SE a parte autora para fins de pagamento de custas e 

taxas judiciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Canarana, 28 de fevereiro de 2020. CONRADO MACHADO 

SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000152-97.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON DE OLIVEIRA MACHADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000152-97.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: CLEVERSON DE OLIVEIRA 

MACHADO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração acostados 

opostos por Banco Bradesco. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material. 

Da leitura da decisão embargada não se observa a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade. Ausentes tais elementos, elencados no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, inviável a manifestação de 

inconformismo veiculada sob a forma desses pretensos vícios. 

Ressalta-se que em caso de descumprimento do presente acordo, nada 

impede que a parte autora ingresse com cumprimento de sentença, 

desarquivando os autos. Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a 

inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão. 

INTIME-SE. P.R.I. Ao arquivo. Canarana, 11 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000992-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. K. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000992-10.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: DAIANE DUARTE DE SOUZA REQUERIDO: BELMIRO 

KROMBAUER Vistos, etc. Trata-se de ação de guarda em que a parte 

autora pleiteia a guarda definitiva de sua filha. Ocorre que da análise dos 

presentes autos e dos autos da Ação nº 1000976-56.2019.811.0029, 

verifica-se que ambas têm as mesmas partes, causa de pedir e pedido, 

restando caracterizada a litispendência, conforme art. 337, §§ 1º e 3º do 

CPC, de modo que impõe-se a extinção do feito pela litispendência, ante o 

outro feito encontrar-se em grau avançado porcedimental. Ante o exposto, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, V do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de 

documentos, se for o caso. Custas pela parte autora, suspensa a 

exigibilidade em razão da justiça gratuita. P.R.I.C. e, após, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Canarana, 12 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-13.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RICKLI (EXECUTADO)

JOCIELY APARECIDA RICKLI (EXECUTADO)

EDER JUNIOR RODRIGUES (EXECUTADO)

MARISA HELIETE FERREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

NOS TERMOS DO PROVIMENTO 056/2007-CGJMT, IMPULSIONO OS 

AUTOS A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA A SE MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Certifico ainda que, NÃO FOI 

POSSÍVEL CITAR o polo passivo Eder Junior Rodrigues posto que não foi 

encontrado, segundo a Srª. Marisa, o requerido encontra-se em viagem de 

trabalho ao Pará, sem previsão de retorno, ou seja, após a safra". Bem 

como, caso queira, manifestar-se acerca da certidão de decurso de prazo 

retro.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001117-75.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO ALVIM BITES CASTRO OAB - MG88562 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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H. N. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-43.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA SALETE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DA SILVA OAB - MT23939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

retro.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 51271 Nr: 2393-03.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romio Auto Posto e Transportadora Ltda, 

IVETE VANIZ ROMIO, Maria Roseli Souza Romio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MELCHIOR FÜLBER CAUMO - OAB:9.918/MT

 Vistos e Examinados.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de ROMIO AUTO POSTO E 

TRANSPORTADORA LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 54/55 o exequente requereu a extinção da presente execução em 

razão do pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

O art. 924, II, do CPC dispõe que a execução será extinta quando a 

obrigação for satisfeita.

Assim, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme 

informado pela própria parte exequente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

Condeno a parte executada em custas, despesas processuais e 

honorários de sucumbência.

Outrossim, considerando que foram bloqueados valores via Bacenjud e 

devidamente vinculados aos autos, intime-se os executados para que 

informem os dados bancários. Com a informação, EXPEÇA-SE O 

RESPECTIVO ALVARÁ para levantamento dos valores em favor dos 

executados.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 55202 Nr: 1361-26.2016.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Castilho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENRIQUE QUEVEDO BRANCO, DELIRIA 

SCHUCH BRANCO, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE MASSAE NAKAZAWA 

- OAB:OAB/PR 59.417, Marcos Vinícius Barros Ottoni - 

OAB:16.785/DF, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - OAB:37007

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA PREVIDÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI em face da sentença 

proferida às fls. 237/240.

Resposta do embargado às fls. 243/246.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade, omissão ou para correção de erro material.

Contudo a discussão quanto a fundamentação da sentença os embargos 

declaratórios não se prestam a veicular insatisfações quanto ao conteúdo 

da decisão embargada. Não são via processual para reexame do decidido 

ou dos elementos e provas dos autos. Têm a sua finalidade direcionada e 

limitam-se a corrigir defeitos inerentes à decisão embargada. Visando 

aperfeiçoá-la, sanando obscuridade, contradição ou omissão porventura 

existentes.

Ausentes tais elementos, elencados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, inviável a manifestação de inconformismo veiculada sob a 

forma desses pretensos vícios.

Por derradeiro, se a parte embargante objetiva o reexame do decidido, não 

será pela via estreita dos embargos declaratórios que se há de modificar o 

julgado, e sim pela via recursal própria.

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, 

contradição ou obscuridade na sentença.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29019 Nr: 524-10.2012.811.0029

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Maria Favreto Tomm, Cláudio Alberto Tomm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Alvorada Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Ariany Rocha Renz - 

OAB:57.514/GO, Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, Luiz 

Fernando Rocha Renz - OAB:57.163/GO, Sérgio Roberto Rocha Renz 

- OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA SCHAFER QUEIROZ 

- OAB:18671-O, Sérgio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida para que 

se manifeste, no prazo legal, tendo em vista a petição de fls. retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 843-36.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, Adelar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSELINO LACERDA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Conforme determinação de p. 81, certifico que não há saldo de depósito 

vinculado a estes autos. Certifico, ainda, que em consulta junto a subconta 

dos autos apenso, de código 54208, verifiquei que constam dois depósitos 

no valor total de R$ 1.762,71 (um mil setecentos e sessenta e dois reais e 

setenta e um centavos). Assim, impulsiono os autos às partes para 

manifestação no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 56309 Nr: 2042-93.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO GRIEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO DUNCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Sehn - OAB:19236/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 Tendo em vista a juntada da carta precatória de inquirição de testemunha 

devidamente cumprida, impulsiono os autos às partes para se 

manifestarem, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22958 Nr: 763-82.2010.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Alberto Bringhenti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Tendo em vista a proposta de honorários de fls. 216/229, apresentada 

pelo douto perito nomeado, impulsiono os autos às partes para 

manifestarem acerca da proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme o art. 465, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 21771 Nr: 2509-19.2009.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Deungaro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B, Lélia Leme Sogayar - OAB:141.303 SP, Luiz 

Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária, inicialmente formulada por Zilda 

Deungaro dos Santos, falecida em 20.03.2019.

Às fls. 230/231, petição dos herdeiros Gustavo Henrique Deungaro e 

Zoraide Cristina Deungaro requerendo habilitação nos autos.

 Na sequência, os herdeiros Marcio dos Santos Deungaro, Nilson Donizete 

dos Santos Deungaro, Ilsa Ceni dos Santos Deungaro, Nilva Lourdes dos 

Santos Deungaro e Antonia de Fátima dos Santos Rodrigues também 

requereram habilitação nos autos.

 O requerido INSS manifestou-se às fls. 170 pela concordância quanto à 

habilitação.

 Assim, intimem-se os causídicos dos herdeiros para que se manifestem 

acerca das petições acima menciondas, no prazo legal.

 Após, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41953 Nr: 806-14.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

ROBERTO GOMES FERREIRA qualificado nos autos e por meio de 

advogado constituído, propõe cumprimento de Sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Proceda ao cartório distribuidor a correta classificação dos autos, para 

que conste como fase de execução.

Compulsando os autos, verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, não apresentou 

impugnação aos cálculos apresentados na fase de cumprimento de 

sentença, entendendo como devido o valor de R$ 87.643,63 (oitenta e 

sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), 

já incluída a verba honorária.

Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte autora às 

fls. 160/161.

Proceda-se ao cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda à Senhora Gestora, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para prolação de sentença de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 66003 Nr: 804-68.2018.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGBDAF, SBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B, Robério Braga 

Vilela - OAB:3.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO a penhora online requerida pela parte exequente, no valor de R$ 

945,46 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), 

nas contas bancárias de FERNANDO NERES FERREIRA, filho de Ivone 

Neres dos Santos e Gonçalves Gonçalves Neres dos Santos, e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

525, caput, do CPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o 

objeto for insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 14332 Nr: 57-07.2007.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEORILDO GOLDONI, Geni Merlini Goldoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Certifico para os devidos fins, que intimo a parte Requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para no prazo de 05(cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas judiciais para que se proceda o desarquivamento 

dos presentes autos , para juntada da petição feita via PEA nº 79589. A 

guia poderá ser emitida através do sítio: arrecadacao - e posteriormente 

protocolada no Fórum da Comarca de Canarana-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61901 Nr: 2033-97.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JALILA PESSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 289768/2020

Autos de Origem: 2033-97.2017.811.0029

 Solicitante/Requerente: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu

Solicitado/Requerido: Jalila Pessato

CERTIDÃO

 Certifico para os devidos fins, que os autos epigrafados acima, foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob nº 289768/2020 e 

reagendada Sessão de Conciliação/ Mediação para o dia 08 de abril de 

2020, às 13:00min (MT).

 Certifico, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 27 de fevereiro de 2020.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-98.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO GONCALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI MELLO MINUCCI OAB - MT13215/B (ADVOGADO(A))

MARCIO MORAES LOPES OAB - MT22612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ PEREIRA DINIZ (REQUERIDO)

COCAR VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CLEIDE NARA NERES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seus procuradores, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

16/04/2020, às 13h50min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS IOSIMUTA CAMILOTTI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO WALDEMAR BARNSLEY PESSOA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da juntada de rastreamento da correspondência ID. do documento: 

29670986, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar, requerendo o 

que de direito. Canarana-MT, 28 de fevereiro de 2020. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010211-64.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL OAB - MT0019214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010211-64.2015.8.11.0029. EXEQUENTE: WELDER CRISTIAN RODRIGUES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Ante a certidão de ID 29163612, CHAMO FEITO A ORDEM, 

fazendo constar o seguinte despacho: "Vistos, etc. 1- Altere-se a classe 

para cumprimento de sentença, ante a certidão de trânsito em julgado, bem 

como a petição de ID 7806745, sendo nulos os demais atos. 2- INTIME-SE 

a parte exequente para renovar os cálculos dado o transcurso do lapso 

temporal, para fins de nova intimação de cumprimento de sentença 

voluntário pela parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias. 3 - Após, 

intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, 

e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 4 - EXPEÇA-SE ALVARÁ 

DE VALORES PARA O EXECUTADO QUANTO AOS VALORES 

INDEVIDAMENTE BLOQUEADOS E CONSTANTE NOS AUTOS. 5 - 

EXPEÇA-SE o necessário. CANARANA, 13 de fevereiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarães

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001317-34.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 
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(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR MARTINS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do requerente, através 

do seu advogado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar 

o depósito de diligências do Oficial de Justiça, para nova tentativa de 

citação e se necessário proceder citação por hora certa, conforme 

decisão e petição da parte autora, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a Guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia ao processo e 

posteriormente juntar guia/comprovante de pagamento aos autos. 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 27 de Fevereiro de 2020. Ivanete Loverde 

Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, 

CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 - 

TELEFONE: (65) 33011033

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000206-78.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EUNARA ALBERTINA BEN DAVID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA FONSECA OAB - MT11841-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MARINI (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

requerente, através do advogado, para manifestar-se acerca da Certidão 

do Oficial de justiça, ID 24032100, no prazo de 15 dias, dando 

prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000598-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

requerente, através do advogado, para manifestar-se acerca da Certidão 

do Oficial de justiça, ID 24174937, no prazo de 15 dias, dando 

prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001002-69.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO BUENO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

requerente, através do advogado, para manifestar-se acerca da Certidão 

do Oficial de justiça, ID 26144850, no prazo de 15 dias, dando 

prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000467-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIMIRO RODRIGUES BRAZ (REQUERIDO)

COVAVE COMERCIAL VARZEAGEANDENSSE DE VEICULOS LIMITADA 

(REQUERIDO)

SUCAPEDRAS SUCATAS E PEDRAS LTDA (REQUERIDO)

EXPEDITO FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimação do requerente, através do advogado, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça ID 25400669, no 

prazo de 15 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001775-17.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDINETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT4076-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAZUKO WADA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

AKIHIRO WADA FERREIRA (REQUERIDO)

MATEUS HENRIQUE FIGUEIREDO SILVA (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ARRUDA DE CARLI OAB - MT14691-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

LIBERTY SEGUROS S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimação do requerente, através do advogado, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça ID 26144848, no 

prazo de 15 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002075-76.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGINALDO ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT11148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

BEBIANA MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

MARLI NUNES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

OUTROS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimação do requerente, através do advogado, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça ID 25791724, no 

prazo de 15 dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000761-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MACORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN BUSINESS CORPORATION SHARES BRASIL LTDA 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimação do requerente, através do advogado, para 

manifestar-se nos autos dando prosseguimento ao feito, requerendo o 

que de direito, no prazo de 15 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-27.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIRSON ALVES MURTINHO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000233-27.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:JAMIRSON 

ALVES MURTINHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIULLEVERSON 

SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: BANCO VOLKSWAGEN 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, 

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002059-70.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DEOLINDO PITON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT5476-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002059-70.2019.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DAS 

GRACAS DEOLINDO PITON REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. DEFIRO o benefício da justiça gratuita em favor da 

parte autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo acaso se altere a 

situação econômica da parte ou acaso se verifique ser inverídica a 

alegada hipossuficiência econômica. Compulsando os autos, verifico a 

incorreção no valor atribuído à causa, que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte 

autora. Destarte, em ações onde se pleiteiem prestações vincendas, como 

no caso, o valor da causa será igual a uma prestação anual, se a 

obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) 

ano, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC. Ademais, se pretende receber 

as quantias devidas desde a data do requerimento administrativo, deverá 

a parte autora somar ao valor das prestações vincendas a quantia 

referente às prestações vencidas, conforme inteligência do inciso § 1º do 

art. 292 do CPC. Desta feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

quinze (15) dias, emendar a inicial, de modo a corrigir o valor atribuído à 

causa, conforme fundamentação supra. Após, à conclusão para novas 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000897-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000897-74.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARLI 

FATIMA MAGIORE REQUERIDO: OSNI DOS SANTOS SOUZA Vistos. 

INDEFIRO o novo pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte 

autora. Como é cediço, a Carta Magna só permite o acesso gratuito à 

Justiça aos necessitados desde que comprovem a insuficiência de 

recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Na espécie, em que pese os 

argumentos aduzidos pela parte autora, não há nos autos elementos aptos 

a demonstrar a necessidade alegada, tanto pela prova dos seus 

rendimentos, quanto pela expressividade dos bens envolvidos na 

presente ação, a demonstrar que a autora não é pessoa desprovida de 

recursos financeiros, tal como tenta fazer crer. Desse modo, embora a lei 

não reclame pobreza extrema ou estado de penúria para a concessão dos 

benefícios da gratuidade judiciária, o fato é que no presente caso não foi 

comprovada ausência de recursos para suportar os encargos da lide. 

Também inviável a autorização para recolhimento das custas ao final do 

processo, por inexistência de previsão legal neste sentido, conforme 

jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA E 

REGISTRO IMOBILIÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO AO FINAL 

DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA 

CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – 

DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. A Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, inexistindo previsão legal para o 

recolhimento ao final da demanda. [...] (N.U 0001266-41.2008.8.11.0040, 

Rel.: Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018). 

Desta feita, INTIME-SE a parte autor para que, no prazo de quinze (15) 

dias, comprove o regular pagamento do parcelamento das custas 

concedido ao id. 16071495, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito (art. 468, § 13, da CNGC-TJMT). Com a juntada dos 

comprovantes de pagamento, tornem os autos conclusos para novas 

deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000850-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIMONE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

EVA MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANA MIRANDA DE MATTOS (REQUERENTE)

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

ALEX BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA OLIVEIRA TERRA OAB - MT17242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE FREITAS (REQUERIDO)

APARECIDO MIRANDA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

EDENILZA DE FREITAS OAB - 523.078.911-53 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000850-03.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO, ANA MIRANDA DE MATTOS, EVA 

MIRANDA DE SOUZA, SIMONE BARBOSA DE SOUZA, ADRIANO 

BARBOSA DE SOUZA, ALEX BARBOSA DE SOUZA INVENTARIADO: 

APARECIDO MIRANDA REQUERIDO: LUCAS DE FREITAS 

REPRESENTANTE: EDENILZA DE FREITAS Vistos. CERTIFIQUE-SE a 

Serventia se todos os autores foram devidamente intimados quanto ao 

despacho de id. 14534220, bem como a respeito de eventual decurso de 

prazo para se manifestarem. Atente-se para o fato de que PALMIRO 

MIRANDA DE SOUZA NETO e ANA MIRANDA DE MATTOS são 

representados pela advogada Fabiana Oliveira Terra (procurações na 

inicial), que LUCAS DE FREITAS é representado pelo advogado Luiz Iori 

(ids. 14118331 e 14119538) e que os demais autores são representados 

pelo advogado Antonio Fernando Alves Santos (ids. 13388900 e 

14365299). No mais, frise-se que, na sucessão, o chamamento dos 

sucessores é feito de acordo com uma sequência denominada ordem da 

vocação hereditária (art. 1.829 e seguintes do Código Civil). Consiste esta, 

portanto, na relação preferencial pela qual a lei chama determinadas 

pessoas à sucessão hereditária. O chamamento dos sucessores é 
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realizado por classes, sendo que a mais próxima exclui a mais remota 

(arts. 1.833, 1.836, § 1º, e 1.840 do Código Civil). Conforme informado na 

inicial, os requerentes são irmãos do de cujus, que não era casado e não 

teve filhos. Todavia, nada foi dito a respeito dos ascendentes do 

inventariado, mormente se estão vivos ou não, o que prejudica a análise 

da legitimidade dos requerentes para suceder. Assim, INTIMEM-SE os 

requerentes para que, no prazo de quinze (15) dias, emendem a inicial, a 

fim de comprovarem a impossibilidade dos ascendentes em suceder, 

devendo acostar as respectivas certidões de óbito acaso sejam falecidos 

(pais e avós). Após, à conclusão para novas deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000850-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIMONE BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

EVA MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANA MIRANDA DE MATTOS (REQUERENTE)

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

ALEX BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA OLIVEIRA TERRA OAB - MT17242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DE FREITAS (REQUERIDO)

APARECIDO MIRANDA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

EDENILZA DE FREITAS OAB - 523.078.911-53 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000850-03.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

PALMIRO MIRANDA DE SOUZA NETO, ANA MIRANDA DE MATTOS, EVA 

MIRANDA DE SOUZA, SIMONE BARBOSA DE SOUZA, ADRIANO 

BARBOSA DE SOUZA, ALEX BARBOSA DE SOUZA INVENTARIADO: 

APARECIDO MIRANDA Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

requerente não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade 

da declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 02 de agosto de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE LOURDES SARAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Tempestividade da Contestação CERTIFICO E DOU FÉ que a 

contestação apresentada nos autos é TEMPESTIVA. O referido é verdade. 

Colider/MT, 03/08/2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a) Ante a certidão de tempestividade acima lançada e autorizada 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a 

contestação apresentada nos autos. COLÍDER, 03 de agosto de 2017 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000732-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DE LOURDES SARAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000732-61.2017.8.11.0009. AUTOR(A): SUELI DE 

LOURDES SARAIVA DA SILVA RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido da parte autora de 

realização de perícia judicial. Para tanto, NOMEIO como perito do Juízo o 

médico perito do trabalho DR(A). ODIR ROBERTI MARTINS, inscrito no 

CRM/MT nº 2986, com endereço na Rua Cristal, n.° 180, Bairro: Centro, 

Cidade e Comarca de Peixoto de Azevedo, telefone n° (66) 99967-3162, 

endereço eletrônico: dr.odir@hotmail.com, devidamente cadastrado no 

banco de peritos da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, 

independentemente de termo de compromisso, na dicção do art. 466 do 

NCPC, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para 

o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 
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necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Diante dos limites mínimo e 

máximo de R$ 62,13 (sessenta e dois reais e treze centavos) e R$ 200,00 

(duzentos reais) estabelecidos na Resolução 305/2014-CJF, em seu 

anexo único, a fixação dos honorários nestas balizas, ainda que no teto, 

tem desestimulado os poucos profissionais da área médica que colaboram 

na atuação destas causas perante este Juízo, que o fazem mais pela 

questão social e pelo compromisso com as causas do país do que pela 

remuneração máxima (R$ 200,00). Não se olvida que, na maior parte dos 

casos, o objeto de análise é simples e pouco complexo. Todavia, a citada 

Resolução data de 7 de outubro de 2014, e, em contato telefônico com o 

Departamento de Assistência Judiciária Gratuita do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região em abril de 2019, desde a edição do aludido ato 

normativo, soube-se que não houve qualquer atualização de tais valores 

com base na variação do IPCA-Especial do ano anterior por meio de 

portaria do Corregedor-Geral da Justiça Federal, na forma do seu art. 46. 

De outro lado, ainda que o exame pericial na maior parte dos casos seja 

simples, não se pode desconsiderar a capacitação do profissional da 

saúde autorizado pelo Estado para o exercício da Medicina, que envolve 

no mínimo seis anos de ensino, em determinados períodos com aulas 

integrais, além da residência médica variável de dois a cinco anos, 

consoante o Decreto Federal nº 80.281/77, alterado pelo Decreto Federal 

nº 7.562/11, e demais normas de regência. Daí porque, ainda que a maior 

parte dos casos sejam simples e pouco complexos, diante da capacitação 

do(a) profissional nomeado(a), da desatualização da Tabela V do anexo 

único da Resolução 305/2014-CJF, do razoável nível de especialização e 

da pouca complexidade do trabalho, a natureza e a importância da causa, 

alimentar, por sinal, o ótimo grau de zelo do(a) profissional e o lugar de 

prestação do serviço, afastado de grande centros urbanos com acesso 

por meio de estradas esburacadas, sem acostamento e sem sinalização 

adequada, sem falar no desinteresse dos poucos profissionais médicos 

aqui existentes para o exercício deste mister, FIXO os honorários periciais 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), duas vezes o limite máximo 

previsto no anexo único, conforme autorização do art. 28, parágrafo 

único, da mencionada Resolução 305/2014-CJF, observadas as demais 

diretrizes do seu art. 25, incisos I, II, III e V. Ante o exposto, DETERMINO: a) 

a intimação do(a) perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e 

art. 157 do NCPC), para que tenha ciência do encargo que lhe fora 

conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso (art. 

466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, hora e local para 

realização do exame médico e informe ao Juízo com antecedência 

razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações necessárias; 

b) a intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso 

não tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; d) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

e) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os seguintes: 1. Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? 2. A parte autora exerceu atividade laboral 

permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que 

prejudiquem sua saúde ou a integridade física? Caso positiva a resposta, 

quais foram as condições especiais? 3. Em qual estabelecimento e por 

quanto tempo a parte autora exerceu essa atividade em condições 

especiais? 4. No exercício dessa atividade, houve exposição da parte 

autora a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de 

agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física? Caso positiva a 

resposta, quais foram os agentes nocivos? 5. Durante a execução do 

trabalho, existia tecnologia de proteção coletiva ou individual que 

diminuísse a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância no 

local onde a parte autora exerceu a atividade laboral? 6. Durante a 

execução do trabalho, no mesmo local do quesito anterior, existia 

recomendação sobre a adoção destas tecnologias? Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Colíder, data da assinatura eletrônica.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ELIAS CASTELHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Tempestividade da Contestação CERTIFICO E DOU FÉ que a 

contestação apresentada nos autos é TEMPESTIVA. O referido é verdade. 

Colider/MT, 03/08/2017 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a) Ante a certidão de tempestividade acima lançada e autorizada 

pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte 

autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a 

contestação apresentada nos autos. COLÍDER, 03 de agosto de 2017 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ELIAS CASTELHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000728-24.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARCIA 

APARECIDA ELIAS CASTELHAO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido da parte autora para a 

realização de perícia judicial. Para tanto, NOMEIO como perito do Juízo o 

médico perito do trabalho DR(A). ODIR ROBERTI MARTINS, inscrito no 

CRM/MT nº 2986, com endereço na Rua Cristal, n.° 180, Bairro: Centro, 

Cidade e Comarca de Peixoto de Azevedo, telefone n° (66) 99967-3162, 

endereço eletrônico: dr.odir@hotmail.com, devidamente cadastrado no 

banco de peritos da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, 

independentemente de termo de compromisso, na dicção do art. 466 do 

NCPC, para realização da perícia, que deverá ser certificado de que para 

o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os meios 

necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 
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exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Diante dos limites mínimo e 

máximo de R$ 62,13 (sessenta e dois reais e treze centavos) e R$ 200,00 

(duzentos reais) estabelecidos na Resolução 305/2014-CJF, em seu 

anexo único, a fixação dos honorários nestas balizas, ainda que no teto, 

tem desestimulado os poucos profissionais da área médica que colaboram 

na atuação destas causas perante este Juízo, que o fazem mais pela 

questão social e pelo compromisso com as causas do país do que pela 

remuneração máxima (R$ 200,00). Não se olvida que, na maior parte dos 

casos, o objeto de análise é simples e pouco complexo. Todavia, a citada 

Resolução data de 7 de outubro de 2014, e, em contato telefônico com o 

Departamento de Assistência Judiciária Gratuita do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região em abril de 2019, desde a edição do aludido ato 

normativo, soube-se que não houve qualquer atualização de tais valores 

com base na variação do IPCA-Especial do ano anterior por meio de 

portaria do Corregedor-Geral da Justiça Federal, na forma do seu art. 46. 

De outro lado, ainda que o exame pericial na maior parte dos casos seja 

simples, não se pode desconsiderar a capacitação do profissional da 

saúde autorizado pelo Estado para o exercício da Medicina, que envolve 

no mínimo seis anos de ensino, em determinados períodos com aulas 

integrais, além da residência médica variável de dois a cinco anos, 

consoante o Decreto Federal nº 80.281/77, alterado pelo Decreto Federal 

nº 7.562/11, e demais normas de regência. Daí porque, ainda que a maior 

parte dos casos sejam simples e pouco complexos, diante da capacitação 

do(a) profissional nomeado(a), da desatualização da Tabela V do anexo 

único da Resolução 305/2014-CJF, do razoável nível de especialização e 

da pouca complexidade do trabalho, a natureza e a importância da causa, 

alimentar, por sinal, o ótimo grau de zelo do(a) profissional e o lugar de 

prestação do serviço, afastado de grande centros urbanos com acesso 

por meio de estradas esburacadas, sem acostamento e sem sinalização 

adequada, sem falar no desinteresse dos poucos profissionais médicos 

aqui existentes para o exercício deste mister, FIXO os honorários periciais 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), duas vezes o limite máximo 

previsto no anexo único, conforme autorização do art. 28, parágrafo 

único, da mencionada Resolução 305/2014-CJF, observadas as demais 

diretrizes do seu art. 25, incisos I, II, III e V. Ante o exposto, DETERMINO: a) 

a intimação do(a) perito(a), com as advertências legais (art. 156, § 5º e 

art. 157 do NCPC), para que tenha ciência do encargo que lhe fora 

conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, deverá servir 

escrupulosamente e independentemente de termo de compromisso (art. 

466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, hora e local para 

realização do exame médico e informe ao Juízo com antecedência 

razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações necessárias; 

b) a intimação das partes, por meio de seus advogados, para que, caso 

não tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); c) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; d) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

e) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os seguintes: 1. Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? 2. A parte autora exerceu atividade laboral 

permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que 

prejudiquem sua saúde ou a integridade física? Caso positiva a resposta, 

quais foram as condições especiais? 3. Em qual estabelecimento e por 

quanto tempo a parte autora exerceu essa atividade em condições 

especiais? 4. No exercício dessa atividade, houve exposição da parte 

autora a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de 

agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física? Caso positiva a 

resposta, quais foram os agentes nocivos? 5. Durante a execução do 

trabalho, existia tecnologia de proteção coletiva ou individual que 

diminuísse a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância no 

local onde a parte autora exerceu a atividade laboral? 6. Durante a 

execução do trabalho, no mesmo local do quesito anterior, existia 

recomendação sobre a adoção destas tecnologias? Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Colíder, data da assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000526-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000526-13.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA CAMARGO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. DEFIRO o pedido da parte autora de realização de perícia 

judicial. Para tanto, NOMEIO como perito do Juízo o médico perito do 

trabalho DR(A). ODIR ROBERTI MARTINS, inscrito no CRM/MT nº 2986, com 

endereço na Rua Cristal, n.° 180, Bairro: Centro, Cidade e Comarca de 

Peixoto de Azevedo, telefone n° (66) 99967-3162, endereço eletrônico: 

dr.odir@hotmail.com, devidamente cadastrado no banco de peritos da 

Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, independentemente de 

termo de compromisso, na dicção do art. 466 do NCPC, para realização da 

perícia, que deverá ser certificado de que para o desempenho de sua 

função poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo 

com desenhos, fotografias e outras quaisquer peças que entender 

pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 

(quinze) dias, contados após a realização do exame/vistoria/avaliação, 

para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser 

prorrogado por motivo justificado e impossibilidade de apresentação do 

laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal, nos termos da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua 

efetivação após o término do prazo para que as partes se manifestem 

sobre o laudo e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em 

audiência, depois de prestados, nos termos do art. 29 da mencionada 

Resolução. Diante dos limites mínimo e máximo de R$ 62,13 (sessenta e 

dois reais e treze centavos) e R$ 200,00 (duzentos reais) estabelecidos 

na Resolução 305/2014-CJF, em seu anexo único, a fixação dos 

honorários nestas balizas, ainda que no teto, tem desestimulado os 

poucos profissionais da área médica que colaboram na atuação destas 

causas perante este Juízo, que o fazem mais pela questão social e pelo 

compromisso com as causas do país do que pela remuneração máxima 

(R$ 200,00). Não se olvida que, na maior parte dos casos, o objeto de 

análise é simples e pouco complexo. Todavia, a citada Resolução data de 

7 de outubro de 2014, e, em contato telefônico com o Departamento de 

Assistência Judiciária Gratuita do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

em abril de 2019, desde a edição do aludido ato normativo, soube-se que 

não houve qualquer atualização de tais valores com base na variação do 

IPCA-Especial do ano anterior por meio de portaria do Corregedor-Geral da 

Justiça Federal, na forma do seu art. 46. De outro lado, ainda que o exame 

pericial na maior parte dos casos seja simples, não se pode desconsiderar 
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a capacitação do profissional da saúde autorizado pelo Estado para o 

exercício da Medicina, que envolve no mínimo seis anos de ensino, em 

determinados períodos com aulas integrais, além da residência médica 

variável de dois a cinco anos, consoante o Decreto Federal nº 80.281/77, 

alterado pelo Decreto Federal nº 7.562/11, e demais normas de regência. 

Daí porque, ainda que a maior parte dos casos sejam simples e pouco 

complexos, diante da capacitação do(a) profissional nomeado(a), da 

desatualização da Tabela V do anexo único da Resolução 305/2014-CJF, 

do razoável nível de especialização e da pouca complexidade do trabalho, 

a natureza e a importância da causa, alimentar, por sinal, o ótimo grau de 

zelo do(a) profissional e o lugar de prestação do serviço, afastado de 

grande centros urbanos com acesso por meio de estradas esburacadas, 

sem acostamento e sem sinalização adequada, sem falar no desinteresse 

dos poucos profissionais médicos aqui existentes para o exercício deste 

mister, FIXO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), duas vezes o limite máximo previsto no anexo único, conforme 

autorização do art. 28, parágrafo único, da mencionada Resolução 

305/2014-CJF, observadas as demais diretrizes do seu art. 25, incisos I, II, 

III e V. Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a intimação das partes, por meio de seus advogados, 

para que, caso não tenham feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias 

contados do despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e 

apresentem quesitos (art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade de as partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares (art. 469 do NCPC); c) apresentado(s) no prazo acima 

fixado ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem 

respondidos pelo experto, encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia 

reprográfica dos quesitos, informando-lhe que, se necessário, desde já, 

fica autorizada a carga dos autos do processo; d) estabelecido e 

informado pelo perito a data, a hora e o local para a realização da perícia 

médica, intimem/cientifiquem-se as partes, por meio de seus advogados, 

para ciência (art. 474 do NCPC) e efetivo comparecimento daquele que 

será examinado/vistoriado/avaliado; e) havendo assistentes técnicos 

nomeados e quando da entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, 

intimem-se as partes da ocorrência desta, por meio de seus advogados, 

para que se manifestem sobre ele, podendo os respectivos assistentes 

técnicos apresentar parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 

477, § 1º, do NCPC). Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos 

pelo senhor perito são os seguintes: 1. Qual a atividade laboral da parte 

autora? Desde quando exerce essa atividade? 2. A parte autora exerceu 

atividade laboral permanente, não ocasional nem intermitente, em 

condições especiais que prejudiquem sua saúde ou a integridade física? 

Caso positiva a resposta, quais foram as condições especiais? 3. Em qual 

estabelecimento e por quanto tempo a parte autora exerceu essa atividade 

em condições especiais? 4. No exercício dessa atividade, houve 

exposição da parte autora a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos 

ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física? 

Caso positiva a resposta, quais foram os agentes nocivos? 5. Durante a 

execução do trabalho, existia tecnologia de proteção coletiva ou individual 

que diminuísse a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância no 

local onde a parte autora exerceu a atividade laboral? 6. Durante a 

execução do trabalho, no mesmo local do quesito anterior, existia 

recomendação sobre a adoção destas tecnologias? Por fim, atendido 

integralmente o acima especificado ou sendo necessário decidir de 

maneira diversa, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Colíder, data da assinatura eletrônica.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001647-42.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. O. (AUTOR(A))

J. P. F. D. O. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. D. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT23849/O (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 28/02/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002250-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, de que foi 

designado o dia 23 de julho de 2019, às 13h15m (terça-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, determinação e certidão de id. 17500255 e 20186416 

constante nos autos, devendo comparecer ACOMPANHADO de seu 

constituinte, com incumbência de sua comunicação, salientando que as 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil. Colider/MT, 17 de maio de 

2019 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002250-52.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002250-52.2018.8.11.0009. AUTOR(A): AMELIA 

DIAS DE SOUZA REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. 

Considerando que nada aduziu a respeito em sua peça contestatória (id. 

26118561), e em observância ao art. 9º, caput, do CPC, INTIME-SE a parte 

requerida para que, no prazo de cinco (5) dias, apresente justificativa 

plausível (e devidamente comprovada) quanto à sua ausência na 

audiência conciliatória inicial (id. 22007887), sob pena de aplicação de 

multa por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do CPC). No 

mais, CERTIFIQUE-SE a Serventia quanto à tempestividade da contestação 

de id. 26118561. Se tempestiva, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de quinze (15) dias. Se intempestiva, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de cinco (5) dias, se manifeste nos autos, pugnando 

pelo que entender de direito. Após, à conclusão para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000160-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE OLIVEIRA ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 28/02/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001451-72.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE AUGUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 28/02/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001443-95.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA STUCHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 28/02/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002217-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 28/02/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000082-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LOBO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER, 28/02/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002244-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO LIMA LOBO MOREIRA (REU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 29549463. COLÍDER, 28 de fevereiro de 2020 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002085-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BEZERRA DE SOUZA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (DEPRECADO)

AMARILDO APARECIDO DA LUZ (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 
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3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 27553351. COLÍDER, 28 de fevereiro de 2020 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002063-10.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.S FERNADES REPRESENTANTE COMERCIAL - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP (DEPRECANTE)

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER-MT (DEPRECADO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, 

inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 27770175. COLÍDER, 28 de fevereiro de 2020 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000143-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA PRAXADES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado pela Ordem de 

Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 

3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 28 de fevereiro de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000132-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELLY ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico que, autorizado pela Ordem de 

Serviço nº 01/2014/1ªVARA (verso), e art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, bem como o Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4.7 e Capítulo 

3, Seção 5, Item 3.5.1 - XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar os autos INTIMANDO o Advogado da parte autora para 

manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do artigo 523 do 

CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, sendo que 

após a expiração do citado prazo, os autos serão encaminhados ao 

arquivo. COLÍDER, 28 de fevereiro de 2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40688 Nr: 2308-92.2006.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA CRISTALDO MENEZES, ALCENDINO 

CRISTALDO DE MENEZES, JOAQUIM CRISTALDO DE MENEZES, 

ROSIMARA ARAÚJO DE MENEZES, GENEROSO MENEZES FILHO, ALICE 

DO CARMO DA CONCEIÇÃO MENEZES, ANTONIO ALDENIR CRISTALDO 

DE MENEZES, MARCELO ROSA LOPES, RAMONA CRISTALDO DE 

MENEZES, MARI LENE MENEZES CALDEIRA, MARCIO LUIZ CALDEIRA, 

MARINEIDE MENEZES LOPES, MATILDE REQUENA VOLPATO MENEZES, 

HAROLDO EQUIDONE MENEZES, ALINE EQUIDONE DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEROSO MARQUES MENEZES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, EDSON PLENS - OAB:5603/MT, LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JR. - OAB:9.415, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA MARQUES 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 2308-92.2006.811.0009, 

Protocolo 40688, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82160 Nr: 3185-22.2012.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO AKIO KURANISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - OAB:5072, 

RUBIELE MICHELON ISHIKAWA - OAB:23700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATOS SABINO 

JÚNIOR - OAB:OAB-PR 17.134, EROULTHS CORTIANO JÚNIOR - 

OAB:15.389 OAB/PR, GUILHERMO PARANAGUÁ E CUNHA - OAB:37.358 

OAB/PR, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063/B, TADEU TREVISAN 

BUENO - OAB:6212

 Vistos.

Ante o teor do petitório retro, bem como o oferecimento de contestação 

nos autos, intime-se pessoalmente a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de direito, nos 

termos do art. 485, § 4º, do Novo Código de Processo Civil, ciente de que 

seu silêncio valerá como concordância tácita.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 3413-41.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE, NERI JOSE CHIARELLO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CESAR MACHADO DA SILVA, ISABEL 

FRANCISCA MIRÓ DE CORDOVA MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19010, 

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19753/O, JULIANA FELTRIM 

SOUZA - OAB:9810/B, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543/B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063/MT, RODRIGO 

DE FREITAS SARTORI - OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6.857, Cristian Gaddini Munhoz - 

OAB:127100/SP, Jefferson Tavitian - OAB:168560/SP

 Vistos.

De início, verifica-se que foi instaurado o incidente de resolução de 

demandas repetitivas sob o TEMA 01 perante o Superior Tribunal de 

Justiça, afetado o REsp nº 1091443/SP, em que se estabeleceu a tese:

“A substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente 

originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do 

devedor."

Assim, considerando a juntada do instrumento público de cessão de 

crédito e por tratar-se de ação de execução, acolho o pleito retro para 

substituição do polo ativo.

Retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome dos 

cessionários RENATO DAVID PRANTE e NERI JOSÉ CHIARELLO no polo 

ativo da demanda, efetivando-se as demais alterações no Cartório 

Distribuidor.

De outro lado, quanto à fixação e atualização monetária do valor de 

avaliação do bem imóvel penhorado, intime-se a parte executada para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LOVISON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LOVISON OAB - MT19013/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILSON CAMPEONI SANCHEZ (EXECUTADO)

J W C SANCHES - ME (EXECUTADO)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1002111-37.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: CRISTIANO 

LOVISON EXECUTADO: JOSE WILSON CAMPEONI SANCHEZ, ROGERIO 

PEREIRA DE SOUZA, J W C SANCHES - ME Vistos. Como é cediço, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de 

que, não sendo localizado o devedor, é cabível o arresto de seus bens, 

inclusive via online, a teor do que dispõe o art. 830 do CPC. Trata-se do 

chamado “arresto executivo” ou “arresto prévio”, que objetiva assegurar a 

efetivação de futura penhora na execução em curso e independe da 

prévia citação do devedor. Ademais, referida modalidade dispensa que se 

esgotem todos os meios de localizar o devedor, pois visa justamente evitar 

que a tentativa frustrada de localização do executado impeça o 

andamento regular da execução. Neste sentido: “O TJ/BA, ao determinar 

que a apreciação do pedido de arresto executivo - apenas - ocorrerá 

após o esgotamento de todos os meios cabíveis para a localização dos 

agravados/executados, divergiu do entendimento STJ, no sentido de que, 

frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto 

de seus bens na modalidade executiva, isto é, on-line (AgRg no AREsp 

655.318/RJ, 3ª Turma, DJe de 30/06/2016; REsp 1.370.687/MG, 4ª Turma, 

Dje de 15/08/2013)”. (STJ - AgRg no AREsp: 804468 BA 2015/0272704-8, 

Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - 

Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 05/06/2017). PROCESSUAL 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU EXECUTIVO. 

ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. CONSTRIÇÃO 

ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.382/2006. 

APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. PROVIMENTO. 1. 

O arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de 

que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a efetivação de futura 

penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado 

não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a tentativa de localização 

do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line 

(CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. Com a citação, qualquer que 

seja sua modalidade, se não houver o pagamento da quantia exequenda, o 

arresto será convertido em penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial 

provido, para permitir o arresto on-line, a ser efetivado na origem. (STJ – 

REsp 1370687/MG, Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, Data de 

Julgamento: 04/04/2013, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 

15/08/2013, vol. 227, p. 417). Frise-se que a medida visa apenas a 

constrição dos bens do executado, de sorte que a citação é condição 

imprescindível para sua posterior conversão em penhora. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de penhora do veículo indicado na petição retro, eis 

que o executado José Wilson Campeoni Sanches ainda não fora citado da 

presente execução. Todavia, em sede de arresto executivo, DEFIRO a 

restrição do veículo indicado, mediante inserção de restrição de 

transferência junto ao sistema RENAJUD. INDEFIRO o novo pedido de 

inclusão dos executados no cadastro de inadimples, pois tal providência já 

fora determinada na decisão de id. 13722921. INDEFIRO o pedido de 

“consulta ao sistema INFOJUD”, pois formulado de maneira genérica, eis 

que a parte não especificou o que pretende consultar. DEFIRO a intimação 

pessoal do executado Rogerio Pereira de Souza, no mesmo endereço em 

que citado desta ação (id. 11053279), para que, no prazo de cinco (5) 

dias, indique onde estão os seus bens passíveis de penhora, 

comprovando a propriedade, sob as penas da lei. Após, INTIME-SE a parte 

exequente para informar o endereço atualizado dos demais executados 

nos autos, bem como impulsionar a execução, em cinco (5) dias, 

pugnando pelo que entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. 

(assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Edital

 EDITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA-1ª, 2ª e 3ª publicação c/

intervalo de 10(dez) dias

AUTOS N.º 1214-02.2012.811.0009 – código: 80253

ESPÉCIE: Ação de Interdição

 -PARTE REQUERENTE: EVA

 MESQUITA ROCHA, Cpf: 48193950178, Rg: 549105 SSP MT

 Filiação: Alfredo Ferreira Rocha e de Isolina Mesquita, data 

de nascimento:

 11/03/1963, brasileiro(a), natural de Pérola-PR, solteiro(a), 

costureira,

 Endereço: Rua Tiradentes N. 655, Bairro: Centro, Cidade: 

Colíder-MT

 

PARTE REQUERIDA/INTERDITADO: ADÃO

 FERREIRA ROCHA, Cpf: 14812417880, Rg: 2467376-5 SSP

 MT Filiação: Alfredo Ferreira Rocha e Almerinda Antônio C. 

Rocha, data de

 nascimento: 11/08/1952, brasileiro(a), natural de Agua do 

Macuco-PR,

 solteiro(a), vigilante, Endereço: Rua Tiradentes Nº 655 Setor 

Oeste, Cidade:

 Colíder-MT

 

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Trata-se de ação de

 interdição ingressada por Eva Mesquita Rocha, alegando, em 

síntese, a

 incapacidade de seu irmão Adão Ferreira Rocha, para 

exercer os atos da vida

 civil, ambos qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de

 fls. 04-20. A inicial fora recebida à fl. 22, sendo nomeada a 

requerente
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 curadora provisória do curatelando, até o desfecho da 

presente demanda,

 designando audiência de interrogatório e realização de 

Estudo Social. Aportou

 o relatório de estudo socioeconômico às fls. 30-32. Às fls. 

37-38 realizou-se

 a audiência de interrogatório do curatelando. Realizada 

perícia médica às

 fls. 49-53, atestando a deficiência mental (transtorno mental), 

sendo a

 incapacidade permanente sem possibilidade de reversão ou 

reabilitação. Em

 seguida, á fl. 59 foi assinado o Termo de Compromisso. 

Instado a se

 manifestar, o órgão ministerial pugnou pela procedência da 

ação às fls.

 61-62, e decretação da curatela do requerido, sendo 

nomeada como curadora a

 sua irmã, Eva Mesquita Rocha. Na sequência, a defensoria 

pública á fl. 67

 requereu a procedência dos pleitos formulados na inicial, 

tendo em vista o

 explanado no laudo de fls. 49-53. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A

 curatela é um instituto outrora previsto no Código Civil de 

2002 para que

 seja possibilitada assistência àqueles que não têm 

condições, em regra

 físicas ou mentais, de praticar os atos da vida civil. Todavia, 

os autos

 vieram conclusos para sentença quando já em vigor a Lei 

13.146/2015 -

 Estatuto da Pessoa com Deficiência, que almeja a plena 

inclusão civil de

 pessoas que até então eram consideradas como 

absolutamente e relativamente

 incapazes. A Lei 13.146/2015, no seu artigo 2º, considera 

"pessoa com

 deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física,

 mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais

 barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em

 igualdade de condições com as demais pessoas". 

Analisando os documentos

 acostados pela Requerente, é possível constatar, para efeitos 

da nova lei,

 que o interditando se trata de pessoa com esquizofrenia 

paranoide

 irreversível, permanente e incurável. Para fins de curatela, se 

faz

 necessária a avaliação das condições do interditando, nos 

termos do artigo

 2º, § 1º da Lei 13.146/2015: A) Impedimentos nas funções e 

nas estruturas do

 corpo. Infere-se do laudo médico apresentado às fls. 12-20 

que o interditando

 possui histórico de esquizofrenia (CID 10: F20.6), 

apresentando

 comprometimento as faculdades de discernimento, 

afetividade e orientação

 psíquica, necessitando do auxílio de terceiros. B) Fatores 

socioambientais,

 psicológicos e pessoais. É possível extrair do depoimento do 

curatelando

 (fl.39) que este se encontra residindo com a requerente que é 

sua irmã e que

 não sabe se situar em assuntos de conhecimentos gerais, 

bem como necessita de

 medicação para dormir. C) Limitação no desempenho de 

atividades. No laudo

 médico apresentado às fls. 49-53, foi atestado que o 

interditando apresenta

 deficiência mental (transtorno mental), sendo a incapacidade 

permanente sem

 possibilidade de reversão ou reabilitação. D) Restrição de 

participação. Em

 consequência dos déficits cognitivo, o interditando sofre 

restrições de

 participação, estando despreparado para as situações 

cotidianas, que sozinho,

 não saberia como reagir(fl.39). Contudo, não obstante o 

interditando

 apresente deficiência que lhe acarreta impedimentos, 

limitações e restrições,

 o Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura que a 

deficiência não afeta a

 plena capacidade civil da pessoa, o que consequentemente 

limita o exercício

 da curatela. O artigo 85 da Lei, traz que a "curatela afetará 

somente os atos

 relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial ". 

Assim, tem-se

 que no exercício da curatela o curador representará o 

curatelado apenas nas

 duas situações expostas no artigo supracitado, para todos os 

demais atos da

 vida civil, deverá ser assegurado à pessoa com deficiência o 

direito ao

 exercício de sua capacidade legal. Não obstante, em se 

tornando a requerente

 a curadora do interditado, também lhe cabe zelar por todos 

os direitos desta,

 conforme estabelecido no artigo 8º do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência: "Art.

 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à 

pessoa com

 deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à

 saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à 

alimentação, à

 habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à 

previdência

 social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à

 cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à 

comunicação, aos

 avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade, à

 convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes 

da Constituição

 Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu

 Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que 

garantam seu
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 bem-estar pessoal, social e econômico". Nestes termos, 

estando demonstrado

 que a curatela do interditando constitui medida protetiva e 

proporcional às

 necessidades e às circunstâncias em que se encontra, deve 

ser decretada sua

 interdição, conferindo-se o encargo de curadora à sua irmã 

por Eva Mesquita

 Rocha. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial com fundamento

 no artigo 84, §§ 1º e 3º e no artigo 85, ambos da Lei 

13.146/2015, bem como

 artigo 1.767, I, do Código Civil, para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Adão Ferreira

 Rocha, nos termos do artigo 2º, § 1º, incisos I, II, III e IV da 

Lei

 13.146/2015. Em consequência, nomeio como curadora Eva 

Mesquita Rocha,

 mediante compromisso, a qual representará o interditado em 

todos os atos de

 natureza patrimonial e negocial, nos termos da 

fundamentação. Considerando

 que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

isento-a do

 pagamento de custas e despesas processuais, dadas às 

peculiaridades do

 procedimento. Pelas mesmas razões, isento o requerido. 

Transitada em julgado,

 expeça-se certidão para o competente registro, ressalvando a 

concessão do

 benefício de assistência judiciária, e publiquem-se os editais 

de praxe, nos

 termos do artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. 

Após, devidamente

 CERTIFICADO e cumpridas todas as determinações 

constantes da presente,

 ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Interposto recurso de

 apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da

 insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se para as

 contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os 

autos sem demora ao

 Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens. 

Preclusas as vias

 recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas

 e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. 

Publique-se.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente, no 

que couber, como

 MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. CIÊNCIA ao 

Ministério e a Defensoria

 Pública. Colíder/MT, 04 de fevereiro de 2019. Giselda Regina 

Sobreira de

 Oliveira Andrade-Juíza de Direito". E, para que

 chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar

 ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de

 costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria

 Suely Herreiro Carvalho Dias,

 digitei. Colíder

 - MT, 28 de fevereiro de 2020. Rosangela

 Block Banazeski.Autorizado(a) pelo Provimento n°

 56/2007-CGJ

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000443-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MATHIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000443-94.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: 

FRANCISCO MATHIAS DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação de busca 

e apreensão com pedido liminar, proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, em desfavor de FRANCISCO MATHIAS DE SOUZA ambos 

devidamente qualificadas e representadas nos autos. Alega o Requerente, 

em suma, que firmou com o Requerido contrato de financiamento com 

garantia de alienação fiduciária para aquisição de bens, onde relata que o 

requerido deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, 

objetivando assim com a presente demanda a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, além da condenação das custas processuais e honorários 

advocatícios. Recebida a inicial (ID 15064936), foi concedido a liminar 

pleiteada, expedindo-se o mandado de busca e apreensão, sendo 

devidamente cumprido, e o bem móvel apreendido e depositado na pessoa 

indicada pelo requerente (ID 15299684). Citado (ID 15299440), o requerido 

deixou decorrer o prazo sem apresentação de defesa, conforme certidão 

ao ID 18798278. Em seguida, o requerente manifestou pugnando pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 27794611).. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

objetivando o Requerente a apreensão do bem alienado fiduciariamente 

entre as partes, em razão do descumprimento contratual avençado. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I e II, do CPC/2015, 

posto que desnecessária maior produção de provas e por se tratar de réu 

revel. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. 

Ademais, o requerido, devidamente citado, não apresentou resposta, 

razão por que decreto a sua REVELIA e APLICO os efeitos do art. 344, do 

CPC. Pois bem, no contrato de financiamento garantido com alienação 

fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a propriedade é do 

credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). Se houver 

inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão do bem 

alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a execução da 

liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e proprietário do 

bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no patrimônio do 

credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia é um contrato 

instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a outra a 

propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma instituição 

financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi 

alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” (RAMOS, 

André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: 

Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente demanda foi 

decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a seguinte 

conclusão, que será aplicado em todos os processos semelhantes: “Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, que alterou o art. 

3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao devedor, no prazo de 

cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 381 de 813



consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 

(STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 

em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, em contemplação aos 

documentos apresentados com a exordial, observa-se que o Autor 

exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por meio do contrato 

acostado (ID 12088459), que as partes efetivamente celebraram um 

Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos (ID 

12088531). Ademais, nos termos da Súmula nº 72 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça e com espeque no artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº 

911/69, consideradas as alterações operadas pela Lei nº 13.043/14, a 

constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, de modo que restou 

comprovado conforme notificação extrajudicial ao endereço fornecido no 

contrato (ID 13446020) e instrumento de protesto (ID 13446023). Portanto, 

superada qualquer irregularidade na constituição da mora, 

configurando-se válida a medida liminar concedida. Assim, diante da 

eficácia do ato e da consectária mora da devedora, cristalino o interesse 

de agir da instituição financeira, que instruiu bem seu pedido, acostando 

os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as 

partes e que denota a relação de direito material da qual decorre a 

pretensão inaugural. Tanto mais porque a parte ré não purgou a mora em 

juízo, na oportunidade a ela conferida, e permitiu que se tornassem 

verdadeiros os fatos afirmados na inicial, razão pela qual procedência do 

pedido da parte autora é medida de rigor. Senão vejamos, sobre o tema: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 

Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). Posto 

isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, a fim de consolidar nas mãos do 

Autor o domínio e posse do bem móvel, ao qual torno definitiva a decisão 

liminar (ID 10197862), facultando-lhe a venda, para o pagamento do 

crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver, com a devida prestação de contas. CONDENO o 

Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa, corrigido desde o ajuizamento da ação. Expeça-se ofício ao 

DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o Autor 

consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros. Preclusa a via 

recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado 

qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Colíder/MT, data da assinatura 

digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000450-23.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT8376-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. A. DE SOUZA MIRANDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000450-23.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA REQUERIDO: O. A. DE SOUZA 

MIRANDA - ME Vistos etc. Trata-se de medida cautelar preparatória de 

arresto ajuizada por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, em face de 

O A DE SOUZA MIRANDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial vieram os documentos, que fora recebida por este juízo ao Id. 

nº 6725638. Entre um ato e outro, aportou aos autos, acordo realizado 

entre as partes pugnando pela extinção do feito (ID 21163108). É a síntese 

do necessário. DECIDO. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

entre as partes litigantes, devidamente representadas por seus 

procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, a extinção do feito. Assim 

sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de ID. 21163116, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

pelo requerido. Por fim, determino que PROCEDA-SE a baixa à constrição 

do bem dado em caução ao ID 6837519, Espécie/Tipo FORD CARGO 1415 

/ANO 99/99, COR BRANCA, RENAVAM 719042763, PLACA BUD8951. 

Após com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a 

presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001783-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TIMOTEO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-46.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000343-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000860-18.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR FONTANA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

INSS (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000872-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA MARIANO PRADO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000363-96.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, caso queira, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001236-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVADOR PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001236-67.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

SALVADOR PEREIRA DA SILVA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária, ajuizada 

por José Salvador Pereira da Silva em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, no momento da realização da audiência de instrução e 

julgamento, a parte autora requereu a desistência da ação (ID 16945994). 

Instada, a Autarquia requerida se manteve inerte, conforme certidão de ID 

25443704. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, pois, apresentada contestação pela parte requerida, 

esta foi intimada, porém se mantende inerte, não apresentando oposição 

ao pleito de desistência. Destaca-se que no ato da intimação, a Autarquia 

requerida fora cientificada que o silêncio valeria como concordância. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por José Salvador Pereira 

da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, porém, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, 

art. 98 do NCPC, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, na forma da lei. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000505-37.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR GUIBSON GOMES MOURAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000505-37.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: JUNIOR GUIBSON GOMES MOURAO Vistos etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão, proposta por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de JUNIOR GUIBSON GOMES 

MOURÃO, ambos devidamente qualificados nos autos. Recebida a inicial 

ao ID. 14344027. Entre um ato e outro, a parte autora manifestou ao ID. nº 

20118828, informando que a parte ré efetuou o pagamento da dívida, 

pugnando pela extinção do feito. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas desnecessárias, em virtude do 

efetivo pagamento realizado pela parte ré, colocando fim a lide aqui 

discutida, patente é a perda do objeto da presente demanda. Posto isto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a 

extinção do feito, REVOGO a liminar concedida na r. decisão de ID 

14344027 Condeno o autor ao pagamento das custas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000551-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA BOGNAR MARTINS (EXEQUENTE)

SUELY BOGNAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000551-26.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: CARLA 

BOGNAR MARTINS, SUELY BOGNAR EXECUTADO: CARLOS PEREIRA 

MARTINS Vistos, etc. Cuida-se de execução de alimentos movida por 

Carla Bognar Martins, representado por sua genitora, Suely Bognar, em 

face de Carlos Pereira Martins, todos devidamente qualificados. Recebida 

a inicial ao ID 12675293. Em seguida, a parte autora manifestou pela 

extinção do feito ante a quitação do débito (ID 14519590). Instado, o 

Ministério Público ao ID 19903435, manifestou pelo prosseguimento do feito 

sem sua intervenção, uma vez que o exequente teria completado a 

maioridade. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II 

- a obrigação for satisfeita; In casu, considerando que o executado 

satisfez o débito alimentar, conforme informou a exequente ao ID 

14519590, a extinção do feito é medida que se impõe. Sendo assim, 

inexistindo razão para o prosseguimento do feito, com espeque no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTA, com 
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resolução de mérito, a presente execução. Sem custas, uma vez que não 

houve a triangularização processual. DISPENSO ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84584 Nr: 1985-43.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WALDENORA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMIRO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, MARIA ERCILIA STROPA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº: 1985-43.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 84584.

Vistos etc.

1 - Compulsando os autos, verifica-se que pende de realização o estudo 

social na residência da autora, ora curadora no presente feito. Razão pela 

qual, INTIME-SE a Assistente Social credenciada a este juízo, com a 

finalidade de realizar estudo social junto à residência da interditanda, no 

qual deverá identificar os fatores socioambientais, psicológicos e 

pessoais deste, devendo encaminhar relatório conclusivo, no prazo de 20 

(vinte) dias.

2 – Após, aportando aos autos o relatório, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

3 - Sem prejuízo, ao folhear os autos, verifico que o requerido 

devidamente citado e intimado, deixou decorrer o prazo sem apresentar 

impugnação ao pedido contido na exordial, razão pela qual, na forma do 

§2º, “segunda parte”, do art. 752 do CPC/2015, NOMEIO como curador 

especial, para defender seus interesses, a Defensoria Pública, que após o 

cumprimento do item “2” deverá ser INTIMADA a apresentar a respectiva 

defesa, no prazo de quinze (15) dias, sob as penas da lei. Oportunidade 

em que poderá se manifestar sobre o laudo pericial e estudo social.

4 – Por fim, após tudo cumprido, ABRA-SE vista ao Ministério Público para, 

no prazo de 05 dias, manifestar pelo que entender de direito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder/MT, 21 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84584 Nr: 1985-43.2013.811.0009

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA WALDENORA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIMIRO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, MARIA ERCILIA STROPA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com 

fundamento no artigo 84, §§ 1º e 3º e no artigo 85, ambos da Lei 

13.146/2015, bem como artigo 1.767, I, do Código Civil, para DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Valdomiro Francisco de Souza, nos termos do artigo 2º, § 

1º, incisos I, II, III e IV da Lei 13.146/2015.Em consequência, nomeio como 

curadora Maria Waldenora Cruz, mediante compromisso, a qual 

representará o interditando em todos os atos de natureza patrimonial e 

negocial, nos termos da fundamentação.Considerando que a autora é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, isento-a do pagamento de 

custas e despesas processuais, dadas às peculiaridades do 

procedimento. Pelas mesmas razões, isento o requerido.Transitada em 

julgado, expeça-se certidão para o competente registro, ressalvando a 

concessão do benefício de assistência judiciária, e publiquem-se os 

editais de praxe, nos termos do artigo 755, § 3º do Código de Processo 

Civil.Após, devidamente CERTIFICADO e cumpridas todas as 

determinações constantes da presente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Interposto recurso de apelação, independentemente 

de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal Regional 

Federal, com as nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas, se nada for requerido em 15 dias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.CIÊNCIA ao Ministério e a 

Defensoria Pública.Colíder/MT, 29 de outubro de 2019.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102348 Nr: 3792-93.2016.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON CARLOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES DE OLIVEIRA, DIMAS LUIZ 

SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, EDER JOSÉ AZEVEDO - OAB:OAB/MT 9.982/B, 

JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - 

OAB:8376

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Advogados das partes, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41266 Nr: 2741-96.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data compareceu nesta Secretaria o Policial Militar 

Sérgio Pereira de Souza, o qual informou que o sistema de Segurança 

ADSUMUS instalado na recepção deste Fórum, constou Mandado de 

Prisão em vigor em nome de WILSON MOREIRA RAMOS, RG de n. 631.874 

SSP/MT, referente aos autos de código: 41266, que tramita perante esta 

Segunda Vara e que Wilson compareceu neste Fórum. Ocorre que ao 

manusear os presentes autos, verifiquei que o Mandado de Prisão 

expedido às fls. 102/103, não refere ao Requerido: WILSON MOREIRA 

RAMOS e sim ao Requerido: LUIZ PRIMO COSTA SANTOS e que o 

equívoco ocorreu em razão do Advogado: Rogério Lavezzo ter ulilizado o 

mesmo CPF e RG para os dois requeridos na petição inicial de fls. 02/04 

deste feito, bem como na petição inicial dos autos de Separação Litigiosa 

sob código nº. 24651. Diante disso, INTIMO o d. Advogado Dr. Rogério 

Lavezzo para sanar o equívoco ocorrido, sendo que o cadastro do CPF e 

RG de um dos requeridos junto ao sistema APOLO se encontra incorreto.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000501-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA DAMASCENO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cecilia Maria Silva Oliveira (REU)

JOSE CARLOS DE LIMA OLIVEIRA (REU)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER 2ª VARA DE COLÍDER AV. JUIZ VLADIMIR APARECIDO 

BAPTISTA, S/N, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELDA 

REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE PROCESSO n. 

1000501-34.2017.8.11.0009 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) HERDEIRO(S): Nome: 

ROZANGELA DAMASCENO SILVA Endereço: Avenida Aparecido Darci 

Gavioli Penca, lote 20, quadra 135, Bairro da Torre, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 INVENTARIADO(A): Nome: JOSE CARLOS DE LIMA OLIVEIRA 

Endereço: desconhecido Nome: Cecilia Maria Silva Oliveira Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO dos réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: "A Requerente realizou em 2015 um 

Contrato de Permuta com o Sr. Pedro Boia e sua esposa Sra. Maria Ana 

Boia, o qual era legitimo possuidor do Imóvel Urbano, lote nº 20, da Quadra 

135, da “Gleba Cafezal”, Avenida Paraná, nº 396, Setor Oeste, Bairro da 

Torre, cidade de Colíder/MT, onde residiam desde 2013. Primeiramente 

cabe esclarecer que nos contratos que demonstram o lapso temporal, 

consta de forma equivocada o número do lote sendo 19, quando o correto 

é o lote 20, como se observa nos documentos de tributação da Prefeitura 

Municipal de Colíder/MT. O dito imóvel Lote nº. 20, da Quadra nº. 135, da 

Gleba Cafezal, com área superficial de 600,52 m² (seiscentos metros 

quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados), foi devidamente 

titulada pelo INCRA Título Definitivo nº 4(13)82(01)5737 ao Sr. José Carlos 

de Lima Oliveira. O INCRA ao emitir o título definitivo entregou o documento 

em original para o outorgado do título, sendo que o mesmo não efetivou o 

devido registro junto ao Cartório de Registro de imóveis, certamente pelo 

fato de já ter vendido o dito imóvel a outras pessoas. A usucapiente é 

possuidora de forma mansa, pacifica e de boa-fé, sem que houvesse 

contra esta qualquer oposição do Lote nº. 20, da Quadra nº. 135, da 

Gleba Cafezal, com área superficial de 600,52 m² (seiscentos metros 

quadrados e cinquenta e dois decímetros quadrados)[...]" DESPACHO/ 

DECISÃO: "Vistos etc. 1) RECEBO a petição inicial em todos os seus 

termos. 2) CITEM-SE a parte requerida e seu cônjuge, se casado for, no 

endereço localizado via sistema INFOJUD, em anexo, para, querendo, 

apresentarem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia e confissão. Após, caso seja negativa a diligência, CITEM-SE por 

edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para, querendo, apresentarem 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão. Caso a parte requerida não manifeste no prazo assinalado no 

parágrafo anterior, o que deverá ser certificado, desde já NOMEIO como 

curador(a) especial da parte requerida a Defensoria Pública da Comarca, 

a qual deverá ser intimada para apresentação de contestação no prazo 

legal. 4) CITEM-SE pessoalmente os confinantes dos imóveis 

usucapiendos e seus cônjuges, se casados forem e, por edital, com prazo 

de trinta (30) dias, os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros 

interessados, (art. 246, §3º do CPC/2015), conforme indicado na inicial. 5) 

Em que pese não constar no novo CPC, entendo por prudente manter a 

INTIMAÇÃO dos representantes da União, Estado e Município, para 

manifestarem o interesse no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-lhes os autos. Cientifique-se o Ministério Público, conforme 

art. 178, I, CPC. Ademais, DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte 

autora, o que faço com base no artigo 98 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Colíder, 15 de junho de 2017. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade.Juíza de Direito." E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, MYRNA NAYARA QUEIROZ LEITE VIANA, digitei. COLÍDER, 28 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 122446 Nr: 290-10.2020.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TOMIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:18.013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 11.324

 Autos n°. 290-10.2020.811.0009 – Código n°. 122446

Despacho

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 19 de março de 

2020, às 15h30.

3. Intimem-se. Ciência ao MP.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93446 Nr: 1641-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVERSON WILLIAN ALCANTARA 

BERLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA REGINA 

POLIDÓRIO, para devolução dos autos nº 1641-91.2015.811.0009, 

Protocolo 93446, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102267 Nr: 3742-67.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO VOLPATO FRANÇA - 

OAB:14.172/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Cleber Machado da 
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Silva - OAB:OAB-24836/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

11.324

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente as alegações 

finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-39.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SALVALAGIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (REQUERIDO)

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000468-39.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:PAULO 

SALVALAGIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE 

FUGA PIRES POLO PASSIVO: COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

13:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-91.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TONETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA OAB - MT12379/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000471-91.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CLAUDETE 

TONETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-61.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE FONSECA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000473-61.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:REGIANE 

FONSECA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADALBERTO 

CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR POLO PASSIVO: UNIVERSO ONLINE 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 13:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-46.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE TONETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ALVES NOGUEIRA OAB - MT12379/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000474-46.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:CLAUDETE 

TONETTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-16.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHON EMERSON MATIAS SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000476-16.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JHON EMERSON 

MATIAS SILVA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA 

REGINA POLIDORIO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-98.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MELLO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELES M. DE CARVALHO NETO (REU)

 

PROCESSO n. 1000477-98.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:VANESSA 

MELLO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADALBERTO 

CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR POLO PASSIVO: ELES M. DE 

CARVALHO NETO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-83.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000478-83.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

SILVA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA REGINA 

POLIDORIO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-68.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SILVA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000479-68.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

SILVA MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIA REGINA 

POLIDORIO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000615-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCENIL DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000615-70.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME REQUERIDO: JOCENIL DA SILVA SOARES 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

Pois bem. Conforme se infere do art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, os 

processos que tramitam pelo Juizado Especial Cível também se extinguem 

nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Aduz o art. 485, 

inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito quando o autor, no 

prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir. Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a 

parte autora, devidamente intimada, deixou de cumprir os atos 

processuais que lhe competiam, imprescindíveis ao regular andamento do 

feito, a extinção do processo por abandono da causa é medida de rigor. 

Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, conforme art. 51, § 

1º, da Lei nº. 9.099/95. Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, 

do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Descabe a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE SOUZA FLORIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT13549-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILZOMAR PEREIRA BEJARANO OAB - MT15199-O (ADVOGADO(A))

BRUNA ELISA PERON OAB - MT14604-O (ADVOGADO(A))

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

ANDREA PINTO BIANCARDINI OAB - MT5009-O (ADVOGADO(A))

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT17625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000218-11.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: ANGELA MARIA DE SOUZA 

FLORIANO EXECUTADO: HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA - ME Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Pois 

bem. Conforme se infere do art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, os 

processos que tramitam pelo Juizado Especial Cível também se extinguem 

nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Aduz o art. 485, 

inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito quando o autor, no 

prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir. Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a 

parte exequente, devidamente intimada, deixou de cumprir os atos 

processuais que lhe competiam, imprescindíveis ao regular andamento do 

feito, a extinção do processo por abandono da causa é medida de rigor. 

Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, conforme art. 51, § 

1º, da Lei nº. 9.099/95. Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, 

do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Descabe a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001275-30.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MEDEIROS MACHADO & CARVALHO FILHO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BRUNO FROIS DA SILVA OAB - 035.094.591-80 

(REPRESENTANTE)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA DE FATIMA MOLINA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001275-30.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: MEDEIROS MACHADO & 

CARVALHO FILHO LTDA - ME REPRESENTANTE: DOMINGOS BRUNO 

FROIS DA SILVA EXECUTADO: ELIANA DE FATIMA MOLINA Vistos. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Pois 

bem. Conforme se infere do art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, os 

processos que tramitam pelo Juizado Especial Cível também se extinguem 

nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Aduz o art. 485, 

inciso III, do CPC, que o Juiz não resolverá o mérito quando o autor, no 

prazo de trinta (30) dias, não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir. Sem maiores delongas, no caso em testilha, considerando que a 

parte autora, devidamente intimada, deixou de cumprir os atos 

processuais que lhe competiam, imprescindíveis ao regular andamento do 

feito, a extinção do processo por abandono da causa é medida de rigor. 

Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, conforme art. 51, § 

1º, da Lei nº. 9.099/95. Ante o exposto, com espeque no art. 485, inc. III, 

do CPC, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Descabe a 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de praxe. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura 

eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010164-19.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.T ZALESKI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Sentença Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. É caso de extinção do processo. Explico. Da análise dos autos, 

verifica-se que foi procedida tentativa de intimação pessoal da parte 

autora, sendo certificado que esta mudou-se de endereço (ID: 22753299). 

Nesse viés, enuncia o § 2º, do art. 19 da Lei 9.099/95, que é dever das 

partes comunicar ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Assim, tenho que a 

parte autora foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito 

promovendo atos que lhe competia, porém, até o presente momento não o 

fez, dando causa, então, a extinção nos termos do art. 485, III, do CPC. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com supedâneo no preceito normativo supracitado (art. 485, III, CPC). Sem 

custas e honorários. Às providências. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 18 de novembro de 2019. Maurício Alexandre 

Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000802-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000802-44.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA EXECUTADO: ALEX PEREIRA DA SILVA ALVES Vistos. 

Relatório dispensado, nos termos do art. 34 da Lei 9.099/95. Pois bem. 

Como é cediço, a Lei 9.099/95 previa, em seu art. 8º, § 1º, que somente as 

pessoas físicas capazes seriam admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial. Tal restrição foi imposta como meio de evitar que as 

pessoas jurídicas burlassem o mandamento legal, sobrecarregando os 

Juizados em prejuízo do cidadão comum. Todavia, com o advento da Lei 

Complementar nº. 147 de 2014, que alterou a redação do inc. II do § 1º do 

art. 8º da Lei 9.099/95, passou-se a admitir que as pessoas jurídicas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte também demandassem no Juizado, conforme 

transcrição legal abaixo colacionada: Art. 8º Não poderão ser partes, no 

processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas 

de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o 

insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial: [...] II - as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 

Vê-se, pois, que a legitimidade das pessoas jurídicas para propor 

demandas no Juizado é limitada, permitida apenas às pessoas jurídicas 

enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas ou 

empresas de pequeno porte. No caso dos autos, devidamente intimada 

para comprovar o seu enquadramento legal, a parte exequente juntou 

“Certidão Simplificada” (id. 24360485), onde consta expressamente a 

informação de que ela NÃO é microempresa ou empresa de pequeno 

porte. Assim, sendo a parte exequente vedada por lei de demandar no 

Juizado Especial, a extinção do feito é medida de rigor. Ante o exposto, 

verificada a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inc. 

IV, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito. 

DESCABE a condenação ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 

9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. INTIMEM-SE. PUBLIQUE-SE 

e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000684-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI JULIAO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA LISBOA MICHELETTI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000684-68.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: GEOVANI JULIAO DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: GESSICA LISBOA MICHELETTI - ME Vistos. 

Ante o teor do petitório de id. 25252180, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se quanto à satisfação do 

seu crédito, frisando que o silêncio será interpretado como anuência 

tácita. Após, tornem conclusos para deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RIGO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS BARBOSA OAB - MT24850/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILANE APARECIDA RIBEIRO MALLMANN (EXECUTADO)

EDSON JOSE MALIMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001728-25.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: RUBENS RIGO JUNIOR 

EXECUTADO: ILANE APARECIDA RIBEIRO MALLMANN, EDSON JOSE 

MALIMANN Vistos. Ante o teor da decisão proferida nos autos de nº. 

1000323-17.2019.8.11.0009, que suspendeu o trâmite da presente 

execução (id. 18682081), mantenham os autos suspensos até o 

julgamento definitivo daquela demanda. Após, tornem conclusos para 

novas deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000522-39.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGATTI WILCENSKI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LIMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de id. 29385222.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010479-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

polo passivo, através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o débito no valor de R$ 395,66 (TREZENTOS E 

NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). O prazo de 15 (quinze) dias para 

impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso 

do prazo para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou 

nova intimação (Art. 525, do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010564-04.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

RENATO CUDINI (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de id. 29354576.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-85.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000355-85.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:FABIO AURELIO 

CARDOSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO AURELIO CARDOSO 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/04/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-85.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000355-85.2020.8.11.0009. AUTOR: FABIO AURELIO CARDOSO REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. Trata-se de “ação anulatória 

de débito com pedido de antecipação de tutela cumulada com indenização 

por danos morais” ajuizada por FÁBIO AURÉLIO CARDOSO em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Aduz o 

autor na inicial, em síntese, que alugou um imóvel nesta urbe, o qual 

correspondente a Unidade Consumidora n.º 6/1101124-4, e passou a não 

utilizar a mesma quantidade de energia elétrica consumida anteriormente 

pelo proprietário do imóvel, vez que advoga por toda a região Norte do 

Estado, além de ser proprietário de uma propriedade rural no município de 

Terra Nova do Norte/MT, utilizando o imóvel locado esporadicamente, 

somente quando vem à cidade de Colíder, isso em alguns finais de 

semana. Aduz que, recentemente, tomou ciência de uma “carta ao cliente” 

informando sobre uma recuperação de consumo, no valor de R$ 6.206,32 

(seis mil duzentos e seis reais e trinta e dois centavos), após inspeção 

realizada pela parte requerida. Alega que não sabia da inspeção realizada 

pela requerida, já que em momento algum fui intimado ou notificado a 

respeito, não podendo a requerida realizar unilateralmente inspeção no 

medidor, sem que fosse oportunizado ao autor participar do procedimento. 

Relata que, do tempo em que é responsável pela unidade consumidora em 

questão, nunca houve uma única reclamação da requerida por 

procedimento irregular externo no medidor e que a cobrança do valor 

apurado pela requerida é indevido, requerendo seja declarado inexistente 

o débito, com a condenação da requerida a devolução em dobro dos 

valores cobrados indevidamente. Pugna, ainda, pela concessão de tutela 

de urgência antecipada, para determinar que a requerida suspenda a 

cobrança das faturas geradas através da referida recuperação de 

consumo, sob pena de multa diária, bem como que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica da Unidade 

Consumidora n.º 6/1101124-4 e de negativar o nome do responsável nos 

cadastros de inadimplentes até que seja julgado o mérito da presente 

ação. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, deve 

ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

tocante à continuidade dos serviços públicos, vale anotar que o Superior 

Tribunal de Justiça assentou o seguinte entendimento: "A Lei 8.987/95, 

que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, prevê, nos 

incisos I e II do § 3° do art. 6º, duas hipóteses em que é legítima sua 

interrupção, em situação de emergência ou após prévio aviso: (a) por 

razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; (b) por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

Todavia, quando se tratar de cobrança de débitos antigos e consolidados, 

essa Corte firmou o entendimento de que é indevida a interrupção de 

serviço essencial, devendo os mencionados débitos serem cobrados 

pelas vias ordinárias de cobrança" (REsp 662.204-RS, Rel. Min. TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, Julgado em 20/11/2007). Portanto, é possível a 

interrupção do serviço na hipótese de inadimplemento do usuário, na 

forma do princípio da exceção de contrato não cumprido, no intuito de 

reprimir o enriquecimento sem causa, desde que, como visto, dois 

requisitos imprescindíveis estejam presentes: (a) atualidade dos débitos, e 

(b) prévio aviso do corte, a teor do que dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei nº 

8.987/95. Analisando os autos, constato que o débito em discussão não é 

atual, além de que não se trata de débito relativo ao consumo regular de 

energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor. Ao revés, 

trata-se de fatura decorrente de revisão de consumo, que não tem o 

condão suspender o fornecimento do serviço público essencial, conforme 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 

MESES – NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA FATURA – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO 

(IN RE IPSA)– QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – 
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RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O Superior Tribunal de Justiça 

consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela 

concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por 

dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da 

existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não 

pagos. (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG). O dano moral decorre só pelo 

fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo desnecessária prova 

do prejuízo dele advindo. (TJ-MT - APL: 00030084020168110002 

33378/2017, Relator: Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 

05/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

11/07/2017). Assim, a probabilidade do direito reside nos fundamentos 

acima delineados. Por outro lado, o perigo na demora reside no fato de que 

o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, em 

razão do que deve ser observado o princípio da continuidade do serviço 

público essencial fornecido pela requerida. Assim, na hipótese dos autos, 

se mostra prudente seja acolhida a pretensão liminar do autor, haja vista a 

existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

com o corte do fornecimento de energia elétrica na sua residência. Por 

todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência antecipada perseguida para 

determinar que a requerida suspenda a cobrança das faturas 

questionadas e se abstenha de proceder, com fundamento na existência 

do débito ora em discussão, com a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora do autor e de negativar o nome do 

responsável nos cadastros de inadimplentes, sob pena de aplicação de 

multa diária, que desde já fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de 

descumprimento. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para que 

compareça à audiência de conciliação, a qual será designada em 

conformidade com a disponibilidade da pauta do(a) Senhor(a) 

Conciliador(a). Obtida a autocomposição na sessão de 

mediação/conciliação, voltem os autos conclusos para homologação do 

acordo. Se infrutíferos os trabalhos de conciliação/mediação realizados 

em audiência, a parte requerida tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da referida solenidade, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado da Súmula n. 11 da Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Com o aporte da peça 

contestatória – e depois de CERTIFICADO o necessário –, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de cinco (5) dias, especifiquem se 

pretendem produzir prova oral, justificando sua necessidade, sem prejuízo 

da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do 

CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000047-49.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA KUSS RIBAS (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste(m) acerca da correspondência devolvida id. 28973880.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-85.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000258-85.2020.8.11.0009. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

FIRMINO DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. Trata-se de “ação anulatória de débito com 

pedido de antecipação de tutela cumulada com indenização por danos 

morais” ajuizada por JOSÉ FIRMINO DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Aduz o autor na 

inicial, em síntese, que, no mês de janeiro do corrente ano, recebeu em 

seu escritório duas faturas de energia elétrica, ambas com vencimento 

para o dia 28 de fevereiro de 2020, nos valores de R$ 6.785,96 e R$ 

2.015,10, juntamente com uma carta ao cliente informando sobre uma 

recuperação de energia. Alega que não sabia da inspeção realizada pela 

requerida, já que em momento algum foi intimado ou notificado a respeito, 

não podendo a requerida realizar unilateralmente inspeção sem que fosse 

oportunizado ao autor participar do procedimento. Relata que, do tempo em 

que é responsável pela unidade consumidora em questão, nunca houve 

uma única reclamação da requerida por consumo irregular de energia e 

que a cobrança do valor apurado pela requerida é indevido, requerendo 

seja declarado inexistente o débito, com a condenação da requerida a 

devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Pugna, ainda, 

pela concessão de tutela de urgência antecipada, para determinar que a 

requerida suspenda a cobrança das faturas geradas através da referida 

recuperação de consumo, sob pena de multa diária, bem como que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento da energia elétrica e 

de negativar o nome do autor nos cadastros de inadimplentes até que seja 

julgado o mérito da presente ação. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A tutela de urgência, prevista no artigo 300, 

caput, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No tocante à continuidade dos 

serviços públicos, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça assentou 

o seguinte entendimento: "A Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no 

art. 175 da Constituição Federal, prevê, nos incisos I e II do § 3° do art. 6º, 

duas hipóteses em que é legítima sua interrupção, em situação de 

emergência ou após prévio aviso: (a) por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações; (b) por inadimplemento do usuário, 

considerado o interesse da coletividade. Todavia, quando se tratar de 

cobrança de débitos antigos e consolidados, essa Corte firmou o 

entendimento de que é indevida a interrupção de serviço essencial, 

devendo os mencionados débitos serem cobrados pelas vias ordinárias 

de cobrança" (REsp 662.204-RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

Julgado em 20/11/2007). Portanto, é possível a interrupção do serviço na 

hipótese de inadimplemento do usuário, na forma do princípio da exceção 

de contrato não cumprido, no intuito de reprimir o enriquecimento sem 

causa, desde que, como visto, dois requisitos imprescindíveis estejam 

presentes: (a) atualidade dos débitos, e (b) prévio aviso do corte, a teor 

do que dispõe o art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/95. Analisando os autos, 

constato que o débito em discussão não é atual, além de que não se trata 

de débito relativo ao consumo regular de energia elétrica, em que ocorre 

simples mora do consumidor. Ao revés, trata-se de fatura decorrente de 

revisão de consumo, que não tem o condão suspender o fornecimento do 

serviço público essencial, conforme jurisprudência do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – CÁLCULO QUE 

NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES – NECESSIDADE DE 

REVISÃO DO VALOR DA FATURA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

POR DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – 

DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)– QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE 

ATENDE AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O 

Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude 

da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de 

energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não pagos. (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG). O dano moral 

decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo 

desnecessária prova do prejuízo dele advindo. (TJ-MT - APL: 

00030084020168110002 33378/2017, Relator: Des. Dirceu dos Santos, 

Data de Julgamento: 05/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 11/07/2017). Assim, a probabilidade do direito reside nos 

fundamentos acima delineados. Por outro lado, o perigo na demora reside 
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no fato de que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público 

essencial, em razão do que deve ser observado o princípio da 

continuidade do serviço público essencial fornecido pela requerida. Assim, 

na hipótese dos autos, se mostra prudente seja acolhida a pretensão 

liminar do autor, haja vista a existência de fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica no seu domicílio. Por todo o exposto, DEFIRO a tutela de urgência 

antecipada perseguida para determinar que a requerida suspenda a 

cobrança das faturas questionadas e se abstenha de proceder, com 

fundamento na existência do débito ora em discussão, com a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor e de 

negativar o nome do mesmo nos cadastros de inadimplentes, sob pena de 

aplicação de multa diária, que desde já fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) 

por dia de descumprimento. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para 

que compareça à audiência de conciliação, a qual será designada em 

conformidade com a disponibilidade da pauta do(a) Senhor(a) 

Conciliador(a). Obtida a autocomposição na sessão de 

mediação/conciliação, voltem os autos conclusos para homologação do 

acordo. Se infrutíferos os trabalhos de conciliação/mediação realizados 

em audiência, a parte requerida tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da referida solenidade, para apresentar sua contestação, sob pena de 

revelia, nos termos do Enunciado da Súmula n. 11 da Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Com o aporte da peça 

contestatória – e depois de CERTIFICADO o necessário –, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo comum de cinco (5) dias, especifiquem se 

pretendem produzir prova oral, justificando sua necessidade, sem prejuízo 

da análise de sua pertinência pelo Juízo (art. 370, parágrafo único, do 

CPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002171-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

RIGLEIA NUNES VILAS BOAS (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizada pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a) da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste o que entender pertinente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-85.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIRMINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AURELIO CARDOSO OAB - MT18700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) 

parte(s) requerente(s), através do(a) advogado(a)/procurador(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 13:00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001418-68.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON FELIPE TOSTES CORREA OAB - RO9956 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002014-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NELSON FERRAZ OAB - PR30890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ADRIANO MAROSTICA (REQUERIDO)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono o presente feito a fim de intimar o 

polo ativo para que proceda o pagamento da complementação da diligência 

referente as custas do oficial de justiça no valor total de R$ 1.774,00, 

conforme requerido pelo oficial de justiça na certidão de id.: 29654325.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98730 Nr: 350-71.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENDA NEVES ROSA, LEIDIANE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo se 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 143701 Nr: 5809-83.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA para CONDENAR O RÉU AILTON PIRES DE OLIVEIRA, já 

qualificado nos autos, como incurso nas disposições do art.147, caput; e 

art.150, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal e, ainda, art. 329, caput, também do Código Penal, todos na 

forma do ar t .  69,  caput ,  do mesmo d ip loma. . . . .Às 

providências.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33039 Nr: 1225-85.2010.811.0046
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

executada para que se manifeste acerca da petição de fls. 278, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1746 Nr: 1180-23.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JONK, MAX GUNTER JONK, MARIA 

DOLORES JONK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O, CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Nos termos da decisão de fls. 410, procedo a intimação da parte autora 

para que se manifeste acerca da proposta de honorários advocatícios 

bem como procedo a intimação das partes para fins e prazos do § 1º, 

incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97764 Nr: 5618-43.2016.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CARNEIRO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA APARECIDA CARNEIRO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SONIA APARECIDA CARNEIRO DO 

CARMO, Cpf: 85898090134, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTMAÇÃO A QUEM POSSA INTERESSAR.

Sentença: Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO a interdição de SÔNIA 

APARECIDA CARNEIRO DO CARMO, declarando-o absolutamente incapaz 

de exercer os atos da vida civil, e, de acordo com artigo 755, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, NOMEIO como curadora, ALINE CARNEIRO 

DO CARMO.Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Novo Código 

de Processo Civil a sentença de interdição será inscrita no registro de 

pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente.Comunique-se o Cartório Eleitoral para as 

providências que se fizerem necessárias, conforme preceituam os incisos 

II, III e IV do artigo 15 da Constituição da República, devendo constar da 

comunicação: qualificação completa, com endereço, bem como, 

informação de sua incapacidade civil absoluta. Quando do cumprimento da 

presente sentença, atente a ilustre gestora para que seja imediatamente 

oficiado o Cartório de Registro das Pessoas Naturais desta comarca, nos 

moldes determinados pela Lei de Registros Públicos de nº 6015/73:“Artigo 

89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de cada 

comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados. Artigo 92. As interdições serão 

registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o art. 89, 

salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único do art. 33, 

declarando-se: 1º) data do registro;2º) nome, prenome, idade, estado civil, 

profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e cartório 

em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome 

do cônjuge, se for casado;3º) data da sentença, nome e vara do juiz que 

o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do 

curador;5º) nome do requerente da interdição e causa desta;6º) limites da 

curadoria, quando for parcial a interdição;7º) lugar onde está internado o 

interdito.” Deve ainda a curadora ALINE CARNEIRO DO CARMO prestar, 

anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço 

do respectivo ano.Transitada em julgado, após as formalidades legais e 

baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem 

custas.P. R. I. C.Ciência ao MPE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VICTOR LADEIA, 

digitei.

Comodoro, 18 de março de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110528 Nr: 5498-63.2017.811.0046

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA SOARES FELIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA MARLI FELIPE, Cpf: 81162413115 

e atualmente em local incerto e não sabido TERESA SOARES FELIPE, Cpf: 

63254549104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a interdição de TERESA SOARES 

FELIPE, declarando-a incapaz de exercer, sem a atuação de sua 

curadora, o exercício de direitos patrimoniais, negociais, em relação ao 

corpo, à sexualidade, ao matrimonio, a privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto, e, de acordo com art. 755, I, do CPC, NOMEIO-LHE 

como curadora, por MARIA MARLI FELIPE.Em obediência ao disposto no 

art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil a sentença de interdição será 

inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede 

mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o 

juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente.Comunique-se o Cartório 

Eleitoral para as providências que se fizerem necessárias, conforme 

preceituam os incisos II, III e IV do art. 15 da Constituição da República, 

devendo constar da comunicação: qualificação completa, com endereço, 

bem como, informação de sua incapacidade civil absoluta. Quando do 

cumprimento da presente sentença, atente a ilustre gestora para que seja 

imediatamente oficiado o Cartório de Registro das Pessoas Naturais desta 

comarca, nos moldes determinados pela Lei de Registros Públicos de nº 

6015/73:Art. 89. No Cartório de 1º Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de 

cada comarca serão registrados, em livro especial, as sentenças de 

emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem, em relação 

aos menores nela domiciliados. Art. 92. As interdições serão registradas 
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no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o art. 89, salvo a 

hipótese prevista na parte final do parágrafo único do art. 33, 

declarando-se: 1º) data do registro;2º) nome, prenome, idade, estado civil, 

profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e cartório 

em que forem registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome 

do cônjuge, se for casado;3º) data da sentença, nome e vara do juiz que 

o preferiu; 4º) nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do 

curador;5º) nome do requerente da interdição e causa desta;6º) limites da 

curadoria, quando for parcial a interdição;7º) lugar onde está internado o 

interdito. Deve ainda o curador prestar, anualmente, contas de sua 

administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo 

ano.Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Ciência do 

MP. Sem custas.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Michelin Fortes, 

digitei.

Comodoro, 09 de setembro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39445 Nr: 461-31.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME RIPKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA SANTOS RIPKE 

LEANDRO - OAB:OAB/RO 7458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

exequente para que se manifeste acerca da petição de fls. 365/370.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122256 Nr: 3051-68.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o advogado da parte autora para 

informar em qual banco deverá ser expedido o alvará, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20463 Nr: 1589-96.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDUINO DA SILVA ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Ante o teor da manifestação de fls. 206vº, procedo a intimação da parte 

executada para que se manifeste acerca da mesma, no prazo de 15 dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000266-82.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000266-82.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: CRISTIANA ROCHA DA SILVA REQUERIDO: CICERO 

APARECIDO BORTONE Vistos. Diante da demora de se lotar a Comarca 

com Defensor Público, situação esta que se prorroga desde outubro/2017, 

sem qualquer notícia atual acerca da designação do membro, alternativa 

não há senão a nomeação de advogado dativo a requerente. Sendo 

assim, ante a citação por edital efetivada em desfavor do requerido, 

nomeio o douto advogado Dr. Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota, 

OAB nº 13.343-O, como curador especial, até a designação de novo 

defensor, sendo que ao final dos trabalhos será fixado honorários a seu 

favor a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 

22 da Lei nº 8.906/94. Intime-se o advogado da nomeação, bem como para 

que contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro, 13 de 

dezembro de 2019. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002204-15.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1002204-15.2019.8.11.0046 Valor da causa: R$ 12.241,36 ESPÉCIE: 

[Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: SICREDI 

CENTRO NORTE POLO PASSIVO: NAYARA PEREIRA LIMA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça e custa processual. Comodoro - MT, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000035-21.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

VANILSA MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO (REQUERIDO)

LOURIZA SOARES BOABAID (REQUERIDO)

TEREZINHA MARIA DE SANTANA (REQUERIDO)

Walter Nunes da Silva Boabaid (REQUERIDO)

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

LUCILA SOARES BOABAID (REQUERIDO)

LEILA MARIA BOABAID LEVI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1000035-21.2020.8.11.0046 Valor da causa: R$ 3.695,97 ESPÉCIE: 

[Citação, Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

VANILSA MARIA RODRIGUES Endereço: Avenida A, Quadra 123, Lote 12, 
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Jardim Eldorado, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-991 Nome: 

ANTONIO RODRIGUES Endereço: Avenida A, Quadra 123, Lote 12, Jardim 

Eldorado, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-991 POLO PASSIVO: 

Nome: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Endereço: 

AVENIDA BADY BASSITT, 4.717, - LADO ÍMPAR, CENTRO, SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO - SP - CEP: 15015-700 Nome: Walter Nunes da Silva Boabaid 

Endereço: RUA NOVE, Quadra 28, casa 217, RECANTO DOS PÁSSAROS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-290 Nome: LEILA MARIA BOABAID LEVI 

Endereço: RUA NOVE, Quadra 28, casa 217, RECANTO DOS PÁSSAROS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-290 Nome: LUCILA SOARES BOABAID 

Endereço: RUA NOVE, Quadra 28, casa 217, RECANTO DOS PÁSSAROS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-290 Nome: LOURIZA SOARES BOABAID 

Endereço: RUA NOVE, Quadra 28, casa 217, RECANTO DOS PÁSSAROS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78075-290 Nome: ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO Endereço: RUA NOVE, Quadra 28, casa 217, 

RECANTO DOS PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-290 Nome: 

TEREZINHA MARIA DE SANTANA Endereço: RUA NOVE, Quadra 28, casa 

217, RECANTO DOS PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-290 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comprovar o 

pagamento da diligência do ofial de justiça e da custa processual. 

Comodoro - MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000050-87.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA HORING PETTENAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1000050-87.2020.8.11.0046 Valor da causa: R$ 82.916,84 ESPÉCIE: 

[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Endereço: RUA CARLOS TREIN 

FILHO, 34, AUXILIADORA, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90450-120 POLO 

PASSIVO: Nome: ERICA HORING PETTENAN Endereço: Rua Danilo Antonio 

Gelati, 900, Centro, CAMPOS DE JÚLIO - MT - CEP: 78307-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça e das custas processuais. 

Comodoro - MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000112-30.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY GUSTAVO GIONGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO ADANIR GIONGO (REQUERIDO)

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1000112-30.2020.8.11.0046 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Intimação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: DARLEY 

GUSTAVO GIONGO Endereço: 22, 488, E, CENTRO, TANGARÁ DA SERRA 

- MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 

11825, AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 11825, CIDADE 

INDUSTRIAL, CURITIBA - PR - CEP: 81170-901 Nome: ELIO ADANIR 

GIONGO Endereço: Fazenda Santa Carolina, km 90, Alto da Juruena, Zona 

Rural, CAMPOS DE JÚLIO - MT - CEP: 78307-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça. Comodoro-MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000142-65.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE COMODORO INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO 

CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1000142-65.2020.8.11.0046 Valor da causa: R$ 235.868,92 ESPÉCIE: 

[Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 POLO PASSIVO: Nome: AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME Endereço: Rodovia BR 364, s/n, KM 

750, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nome: EDSON SANCHES 

Endereço: Rua Vinte e Um, 935-S, Jardim Rio Preto, TANGARÁ DA SERRA 

- MT - CEP: 78070-100 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO para comprovar o pagamento da diligência do oficial de justiça e 

custa processual. Comodoro - MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000236-13.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK CORTES ALMEIDA OAB - RO7866 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALBERSON CESAR VIANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Fica a parte autora intimada a comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça. Comodoro - MT, 28 de 

fevereiro de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000402-45.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMUALDO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Fica a parte autora intimada a comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça e das custas processuais. 

Comodoro - MT, 28 de fevereiro de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002237-05.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSTITUTO nACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002237-05.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA REU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário ajuizada por Maria Jose Pereira da Costa em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Requer seja deferida a tutela 

de evidência para que seja reativado o benefício previdenciário de 
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auxílio-doença. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Da 

justiça gratuita. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu 

ver a parte autora comprovou não possuir condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Da 

tutela de urgência. De proêmio ressalto que para a concessão da tutela de 

urgência, esta exige nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, a 

probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Quanto à 

probabilidade do direito vislumbro que há mera aparência e, portanto, 

apenas a mera aparência não satisfaz para a configuração do quesito 

probabilidade do direito. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo encontra-se aparente, vez que os benefícios 

previdenciários têm natureza alimentar. Contudo, não se encontra 

presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez 

que a concessão irrestrita de benefícios previdenciários sem a 

probabilidade de que a parte autora encontra-se de fato impossibilitada de 

laborar causará danos ao erário. Destarte, nesse influxo de ideias, em que 

não foram preenchidos todos os requisitos da tutela de urgência 

afigura-se inviável o deferimento desta. Da necessidade de designação de 

audiência de conciliação e mediação. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em sede 

de liminar formulado pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS. Cite-se a autarquia requerida, mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro, 14 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000175-89.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

LUCICLEIA DA SILVA CRUZ OAB - 018.703.451-69 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. R. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000175-89.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: J. C. R. D. C. REPRESENTANTE: LUCICLEIA DA SILVA CRUZ 

EXECUTADO: MANOEL ROBERTO RODRIGUES DA SILVA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a carta precatória expedida para o fim 

de citação do devedor já foi devolvida. Desta maneira, intime-se o 

exequente para o fim de informar nos autos em 15 (quinze) dias, o 

"quantum" remanesce de débito alimentar. Após, intime-se o devedor por 

meio de carta precatória para que proceda com o pagamento das verbas 

alimentares que venceram no curso do processo, sob pena de prisão. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001692-32.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. O. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. D. S. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLODOALDO APARECIDO GONCALVES DE QUEIROZ OAB - 

522.835.931-15 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1001692-32.2019.8.11.0046. 

AUTOR(A): RENATO DE OLIVEIRA BORGES REU: KEILA PATRICIA DA 

SILVA RANGEL PROCURADOR: CLODOALDO APARECIDO GONCALVES 

DE QUEIROZ Vistos. Cuida-se de Ação Revisional de Alimentos proposto 

por Renato de Oliveira Borges em desfavor do Nicolas Gabriel Rangel de 

Oliveira, representado por Keila Patrícia da Silva Rangel, todos 

devidamente qualificados. Ressai nos autos que o requerente foi intimado 

para apresentar novo endereço do requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Certidão de decurso de prazo de ID. 

27421416. É o relatório. Fundamento e decido. É sabido que este Juízo não 

poderá ficar à mercê da vontade das partes, vez que, se isto ocorresse, 

não haveria atenção aos princípios do devido processo legal e da 

celeridade processual, fazendo com que este instrumento atinja o seu fim 

específico. Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure 

ad eternum, o requerente foi intimado para apresentar novo endereço da 

parte requerida para proceder-se com sua citação, porém decorrendo o 

prazo sem manifestação, demonstrando o desinteresse da parte. Sendo 

assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, sob 

pena de ferir de morte o cânones do Processo Civil, bem como o 

desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC. Suspensa execução nos termos do art. 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil. Após, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Às comunicações de 

praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de janeiro de 

2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000236-47.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO SENTENÇA Processo: 1000236-47.2019.8.11.0046. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLAUDOMIRO DE ALMEIDA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. CLAUDOMIRO 

DE ALMEIDA ajuíza Ação de Aposentadoria por Idade Rural em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados na 

inicial. Aduz, em síntese, que o requerente nasceu em 03/05/1953, ou 

seja, em 2019 já conta com 65 anos de vida quando do ajuizamento da 

ação. Ademais, informa que já exerce atividade rural há cerca de 24 (vinte 

e quatro) anos, inclusive informa que exerce ainda tal atividade, em regime 

de economia familiar, comprovando por meio dos seguintes documentos: 

Documentos pessoais, Certidão de casamento, Comprovante do protocolo 

de requerimento da previdência social, etc. Requer que seja julgado 

procedente a presente demanda para condenar a parte requerida a 

conceder o beneficio de aposentadoria rural por idade em favor da parte 

autora. Junto à inicial, acostou os documentos. Devidamente citado, o INSS 

apresentou contestação (ID. 19493667). Audiência de instrução e 

julgamento realizada no dia 30/10/2019 (ID. 25674397). É o breve relato. 

Decido. Pretende o autor obter provimento judicial assegurando-lhe a 

aposentadoria por idade, na qualidade de segurado especial. A situação 

do autor deve amoldar-se àquela prevista no artigo 55, § 3º, da Lei nº 

8.213/91, que é a daquele demandante que não tem prova material - assim 

entendido como as hipóteses mencionadas pelo artigo 106 da mesma lei - 

onde a apresentação de qualquer dos documentos ali elencados seria o 

bastante para comprovar a atividade rural. No caso, permite a lei o uso de 

prova testemunhal, desde que lastreada ao menos em início de prova 

material. Da prova documental. A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade, pleiteado pelo autor, exige a comprovação do 

trabalho rural, cumprindo-se o prazo de carência previsto no artigo 142 da 

Lei n. 8213/91, mediante início plausível de prova material, legitimada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena. Como requisito etário, 

exige-se a idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher 

(artigo 48, § 1º, da Lei de Benefícios). Assim, no tocante a prova 
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documental, qualquer elemento físico do qual se possa extrair qualquer 

indício acerca da atividade laboral da parte, desde que oportunamente 

corroborado pela prova testemunhal. Analisando os documentos juntados 

pelo autor com a exordial, concluo que estes são aptos como início de 

prova para demonstrar a atividade rural exercida pelo mesmo há longa 

data. Nesse sentido, ao contrário do que alega o requerido, as provas 

materiais apresentadas pelo autor são suficientes para demonstrar a sua 

condição de rurícola. Com efeito, este comprovou através dos 

documentos carreados aos autos a profissão de agricultor. Mutatis 

mutandis, outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª região: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO SUFICIENTE DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PARA A 

APOSENTADORIA ETÁRIA SATISFEITOS. APELAÇÃO PROVIDA. 

REFORMA DA SENTENÇA COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

1. A concessão do benefício de aposentadoria por idade (trabalhador 

rural), conforme disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, 

condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 anos para homens e 55 

anos para mulheres, associado à demonstração do efetivo exercício da 

atividade rural por tempo equivalente ao da carência do benefício 

pretendido (180 contribuições mensais), observada a regra de transição 

prevista no art.142 do mencionado diploma legal, desde que o período seja 

imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o serviço tenha 

sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade rural exercida, 

esta deve ser demonstrada mediante início razoável de prova material, 

coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou prova 

documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. O demandante completou 60 anos em 11/agosto/1994 

(fl.11), correspondendo o período de carência, portanto, a 72 meses. 

Acostou os seguintes documentos: "Declaração de Exercício de Atividade 

Rural", expedida pelo INSS (Instrução Normativa nº 118/2005) em 

08/agosto/2007 (fl.12 e v.); declaração de "Testemunhas Vizinhos 

Confrontantes de Lote" emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Pimenta Bueno e Região/RO, sem data (fl.13); carteira de associado ao 

referido sindicato, emitida em 09/janeiro/2007, e cartão do "Projeto 

Fundiário Corumbiara" com acompanhamento datado de 12/junho/1979 

(fl.14); Título de propriedade de gleba rural outorgado pelo INCRA em 

19/dezembro/1983 (fl.15 e v.); notificação/comprovante de pagamento e 

cadastro de ITR referentes aos anos de 1992 e 1993 (fls.16/18); guia de 

ITR referente ao ano de 2003 (fl.19); recibos de contribuição ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Pimenta Bueno e Região/RO referentes aos 

meses de junho e julho/2007 (fl.20); DARF's do ITR dos anos de 1990, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2006 (fls.21/28); auto de infração 

por atraso na declaração do ITR de 1999 (fl.29); declaração de venda a 

terceiro da propriedade rural do autor firmada em 18/setembro/2007; e 

comunicado da decisão do INSS que indeferiu o pedido de aposentadoria 

por idade apresentado em 20/agosto/2007. 3. Os substratos mencionados, 

conjuntamente analisados, atendem ao início razoável de prova material 

reclamado pelo art.55, §3º, da Lei 8.213/91. O próprio decisum recorrido 

admitiu que "os documentos apresentados constituem início razoável de 

prova material quanto ao efetivo exercício de ativiade rural pelo tempo de 

72 meses exigidos pela lei" (v. fl.73), militando em favor da pretensão, 

ademais, o CNIS, que não consigna nenhum vínculo formal do apelante. 4. 

A prova oral se revelou apta a complementar o início de prova material, 

testificando que o recorrente se dedicou à atividade campesina durante o 

período de carência, deslocando-se de forma cotidiana para a labuta na 

zona rural, patenteando, outrossim, o regime de economia familiar. 5. 

Configurado, nesses termos, o direito à aposentadoria por idade 

(segurado especial), deve ser a sentença reformada para assegurar ao 

demandante a implantação do referido benefício, cujo termo inicial deve 

coincidir com a data do requerimento administrativo (20/agosto/2007, v. 

fl.36). 6. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros 

moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela 

anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada 

mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se 

harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 

870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). 7. Honorários advocatícios, a cargo do INSS, 

serão apurados quando da liquidação, com base nos percentuais mínimos 

de cada faixa prevista no art. 85, §3º, do CPC/2015 (§4º, II, do mesmo 

artigo). Sem condenação em custas, ante a isenção legal conferida à 

Fazenda Pública. 8. Considerando a probabilidade do direito evidenciada a 

partir da análise empreendida e a natureza alimentar da prestação (perigo 

de dano), resta concedida a antecipação dos efeitos da tutela, 

determinando-se à autarquia a implantação do benefício (aposentadoria 

por idade - rural) no valor de 1 (um) salário mínimo, no prazo de 20 (vinte) 

dias. 9. Sentença reformada. Apelação provida para reconhecer a 

procedência do pedido. (AC 0020097-55.2010.4.01.9199, JUIZ FEDERAL 

POMPEU DE SOUSA BRASIL, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 23/05/2019 PAG.).” O que se extrai 

dos autos é que o autor é agricultor, atividade da qual retirava o seu 

sustento e da sua família, caracterizando a sua condição de segurado 

especial. Da prova testemunhal. A intenção do legislador em exigir um 

início de prova não é outra senão o de dar um alicerce para a prova 

testemunhal, a fim de impedir a ocorrência de fraude. Pois bem, ao analisar 

a audiência de instrução, onde foram colhidos os depoimentos das 

testemunhas, tendo por norte artigo 442 do CPC “A prova testemunhal é 

sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”, vislumbro que tal 

prova é favorável para a parte autora, no sentido de comprovar sua 

condição de trabalhador rural. Sendo assim, verifica-se que o autor 

implementou os requisitos exigidos para obtenção do beneficio pleiteado, 

eis que conseguiu comprovar o preenchimento do período de carência por 

meio da prova documental corroborada pela prova testemunhal. Da 

carência. Resta, então, a análise do prazo de carência para a concessão 

da aposentadoria por idade rural. Esse tipo de aposentadoria não segue a 

regra geral do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91, mas sim a especial do art. 

142 da mesma Lei, na qual estão estabelecidos os prazos do labor rural. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente implementou os 

requisitos exigidos para obtenção do benefício pleiteado, haja vista possui 

mais de 60 (sessenta) anos conforme documento juntado nos autos, 

sendo certo que comprovou o exercício de atividade rural por tempo muito 

superior ao exigido pela lei. As testemunhas inquiridas foram uníssonas 

quanto à atividade rural exercida pelo autor e a família desde longa data. 

Da qualidade de segurado. Colaciono definição dada pelo artigo 11, inciso 

VII e § 1º, da Lei nº 8.213/91, verbis: “Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII - como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros 

a título de mútua colaboração, na condição de: a) produtor, seja 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou 2. de 

seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos 

do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e 

faça dessas atividades o principal meio de vida; b) pescador artesanal ou 

a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal 

meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. § 1º Entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes” (grifos nossos). Devo anotar, por fim, que a forma de 

recolhimento das contribuições previdenciárias do segurado especial é 

diferenciada, incidindo unicamente sobre a sua produção, ou seja, não há 

salário-de-contribuição, exceto se o mesmo desejar contribuir 

facultativamente, como contribuinte individual, a fim de possibilitar a 

obtenção de benefícios superiores ao salário mínimo. Destarte, 

considerando que o autor comprovou ter mais de 60 (sessenta) anos de 

idade; que exerceu o labor rural em regime de economia familiar durante o 

período de carência exigido pela lei; e, ainda, que na hipótese não há que 

se falar em salário de contribuição, o reconhecimento da sua qualidade de 

segurado especial e decorrente implantação do benefício pretendido, é 

medida que se impõe. Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar 

que, estes serão devidos conforme restou decidido pela Corte da 

Cidadania em sede de apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: 

“[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros 
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de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. 

REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).” Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a presente ação para 

CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a CONCEDER o 

benefício de aposentadoria rural por idade a CLAUDOMIRO DE ALMEIDA 

no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo terceiro) salário. 

Ante o requerimento administrativo realizado pela requerente, CONCEDO o 

benefício de aposentadoria rural por idade desde a data de 10 de outubro 

de 2018. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor 

da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 14 de janeiro de 2020. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003023-60.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VIDOR (REQUERIDO)

ZILDINETE BENTO SOUZA VIDOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Fica a parte autora intimada a comprovar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça. Comodoro - MT, 28 de 

fevereiro de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Amalista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002037-95.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VICENTIN FERREIRA OAB - MS11146-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID KERKHOFF (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Devolvo o mandado em 

virtude de não constar as diligências do oficial de Justiça, nem tão pouco o 

recolhimento das custas. , 19 de dezembro de 2019. Atenciosamente, 

FLAVIO VIOLATO BENTEO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001159-73.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VACCARI AUTOMOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLI VACCARI PAGNONCELLI OAB - RO9450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MAMAINDE (REQUERIDO)

LUCIANA MAMAINDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001159-73.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: VACCARI AUTOMOVEIS LTDA - EPP REQUERIDO: JULIANO 

MAMAINDE, LUCIANA MAMAINDE Vistos. Considerando que a justificativa 

apresentada pelo Oficial de Justiça é plausível, intime-se o requerente 

para o fim de no prazo de 30 (trinta) dias efetuar o depósito da nova 

diligência e após oficie-se a Funai de Vilhena-RO acerca da necessidade 

de acompanhamento de um representante para o cumprimento do ato. 

Havendo recusa por parte do representante da Funai, devolva-se a 

presente à origem independente de novo despacho. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38494 Nr: 3193-19.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO GONFIANTINI JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 38494

VISTOS.

Cite-se o devedor no novo endereço mencionado nos autos.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39111 Nr: 126-12.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON VINICÍUS BRAZ COSTA, DANIELA 

SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA, ERICO BRAZ CONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO, SEM APRECIAR O 

SEU MÉRITO, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez) por cento, do valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, CPC.Com o trânsito em 

julgado, e satisfeitas as custas processuais, arquivem os autos.P. I. 

C.Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 787-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA MODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 Tendo em vista a juntada de recurso de apelação na ref: 97, IMPULSIONO 

o presente feito com a finaliade de intimar a parte recorrida para, no prazo 

legal, apresentar as suas contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29857 Nr: 894-40.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKE & SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Código 29857

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA.

A parte exequente requereu a inclusão do sócio administrador da empresa 

executada no polo passivo do feito.

É o relato do necessário.

 Decido.

As disposições legais contidas nos Artigos 121, inciso II e 135, inciso III do 

Código Tributário Nacional – (Lei nº 5.172/66) –, conjugadas com o Art. 4º, 

inciso V, da LEF (Lei nº 6.830/80), definem não só as pessoas (físicas e 

jurídicas) consideradas sujeito passivo da obrigação, como, também, os 

corresponsáveis tributários – de conformidade com as condições ali 

estabelecidas.

Compulsando estes autos, sem maior esforço, percebe-se todos os 

obstáculos, entraves e embaraços enfrentados pelo (a) Oficial de Justiça, 

e, por via de consequência, também pelo (a) Exequente, no sentido de dar 

efetividade aos despachos emanados deste Juízo, face à não localização 

de bens suficientes {do(a) devedor(a) principal} para garantia desta 

execução.

Por isso, tendo como pertinentes e plausíveis todos os argumentos 

expendidos pelo (a) Exequente em sua petição de fls. 70/71, defiro o 

perseguido redirecionamento da presente ação; determinando, assim, a 

inclusão dos sócios e/ou corresponsáveis tributários: Josuel Cordeiro, 

CPF 843.488.791-68 e Pedro Reinaldo Wilke, CPF 848.950.391-53, também, 

no polo passivo desta execução, determinando a(s) sua (s) respectivas 

(s) citação (ões), no (s) endereço (s) indicado (s) – inicialmente por 

mandado, e, posteriormente, por edital (se não localizados), determino que 

sejam procedidas as devidas anotações: na distribuição, no tombo, bem 

como na autuação.

Reservo-me, para apreciação da indisponibilidade de bens após a citação 

dos corresponsáveis.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62643 Nr: 738-13.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, DORVIL 

MACHADO, DIRCEU MARTINS COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Processo nº 738-13.2013.811.0046

Código: 62643

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Requerida: CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI

Requerido: DIRCEU MARTINS COMIRAN

Requerido: DORVIL MACHADO

Vistos.

Tendo em vista o ofício nº 995/2019 oriundo da Comarca de 

Capanema-PR, que aduz da incapacidade de cumprimento do ato por parte 

da Douta Magistrada daquele Juízo, Dra. Moema Santana Silva, pelo fato 

de estar em gozo de licença saúde/maternidade, não havendo juiz em 

substituição para a realização do ato e, ante a disponibilização de 

equipamentos para a oitiva da testemunha pelo sistema de 

videoconferência, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 30 de 

abril de 2020, às 14h30min (Horário de Brasília).

Intimem-se as partes residentes nesta Comarca para que compareçam ao 

ato neste juízo, advertindo-os do fuso-horário estabelecido.

Oficie-se o juízo deprecado, nos autos da carta precatória expedida 

(Processo nº 0002715-44.2019.8.16.0061 - TJPR), a fim de proceder com 

a intimação da testemunha para comparecer à sede do Fórum daquele 

juízo na data e horário marcado.

Ainda, oficie-se o juízo deprecado, bem como à diretoria deste foro, para 

que procedam com as medidas técnicas pertinentes para a realização da 

audiência por videoconferência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62643 Nr: 738-13.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, DORVIL 

MACHADO, DIRCEU MARTINS COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus advogados, para que 

tenham ciência da decisão proferida, fl.: 309, bem como para que as 

residentes nesta comarca, compareçam à Audiência de Instrução e 

Julgamento designada para o dia 30 de Abril de 2020, às 14h30min 

(Horário de Brasília), a fim de inquirir a testemunha, JOÃO PAULO NIZER, 

no juízo de Capanema/PR, mediante o sistema de videoconferência.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65240 Nr: 3414-31.2013.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT

 Código nº 65240

Vistos.

Deixo de analisar as petições apresentadas com relação aos pedidos de 

suspensão do leilão judicial, em razão de não competir tal análise a este 

juízo deprecado, o qual apenas da efetividade ao cumprimento da decisão 

oriunda do juízo deprecante, face ao princípio da territorialidade.

Proceda a Serventia a juntada da petição pendente, protocolo 15152/2020.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21203 Nr: 2247-23.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO JOÃO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR EMMANUEL CARVALHO 

BATISTA - OAB:132618
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 Vistos.

Tenho por bem não conhecer o pedido de reconsideração retro, tendo em 

vista que o nosso ordenamento jurídico não contempla tal hipótese, caso 

contrário, a discussão poderia se estender ad eternum.

Ainda, verifico que a sentença atacada é datada de 14/04/2015, ou seja, o 

executado aguardou aproximadamente 4 (quatro) anos para suscitar a 

omissão referente aos honorários advocatícios.

Desta feita, não conheço do pedido retro.

Ademais, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2027 Nr: 1654-04.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN, DOUGLAS RICARDO 

GUILHEN MELO, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPROENCO - CONSTRUTORA HISTER LTDA, 

AGNALDO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILLEN 

MELO - OAB:OAB/MT 4856, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - 

OAB:3966, JOSÉ TADEU DE ALMEIDA BRITO - OAB:OAB/MT 3.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, GERALDO DE A VITTO JR - OAB:4838-A

 Vistos.

O exequente pugnou pela penhora no rosto dos autos de nº 

0051200-38.2008.5.23.0022, em tramite na Justiça do Trabalho de 

Rondonópolis/MT.

 Sobre a penhora no rosto dos autos, estabelece o artigo 860, do 

CPC/2015: “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a 

penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos 

pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que 

esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a 

caber ao executado”.

 Insta salientar que se por um lado a execução deve se dar do modo 

menos gravoso ao executado, por outro, esta deve ser processada da 

forma mais proveitosa para o credor, porquanto o objetivo de toda 

execução é a satisfação do crédito exequendo.

 Diante do insucesso na efetivação da constrição por outros meios, nada 

impede que se faça a penhora no rosto dos autos.

Assim, DEFIRO o pedido de fl. 230-v. Determino, em consequência, a 

expedição de penhora sobre eventuais créditos do executado no rosto 

dos autos de nº 0051200-38.2008.5.23.0022, que tramita na Justiça do 

Trabalho da Comarca de Rondonópolis/MT, o que faço sob a égide do 

artigo 860 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14210 Nr: 2062-53.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARMELINA DE OLIVEIRA MACHADO, JAMES ROGERIO 

BAPTISTA, MARCOS DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a existência de advogados distintos com procuração nos autos, 

manifestem-se os herdeiros/requerentes sobre quem patrocina seus 

interesses.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34738 Nr: 2922-44.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES PERES - 

OAB:17877-B, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Defiro conforme requerido às fls. 61/62.

Determino a confecção de alvará de levantamento em favor do exequente 

na importância de R$ 4.657,86.

 Ademais, proceda-se com a liberação dos valores excedentes 

penhorados às fls. 51/52.

Após o levantamento dos valores, intime-se o exequente para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença.

Expeça-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34771 Nr: 2955-34.2010.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C ARLOS PEREIRA MAIA, LUIZ RAIMUNDO SALES, 

NORBERTO RINALDI, SEBASTIÃO RINALDI, GILSON RIBEIRO MELCHIOR, 

MANOEL CHAMBO DE CASTILHO, RINALDO MIRANDA CONSTANCI, JAIR 

LINO FIUZA, NELSON CONSTANCI, ANTONIO RODRIGUES, MARCELO 

FERNANDES PIRES, JOSÉ RENATO FERREIRA BINAS, GILBERTO RINALDI, 

JOAQUIM CUSTÓDIO DE LIMA, JOSE SERAFIM DA SILVA, IDALÍCIO 

RINALDI, MANOEL PEIXINHO, CICERO JOSÉ MARQUES, NELSON QUEIROZ 

DE FREITAS, JOSÉ CARVALHO DE SOUZA, ANTONIO LINO FIUZA, 

ANTONIO AUGUSTO BARBOSA, MAGNO RUBENS BERBEGOZZI, ANIZIO 

JOSÉ DA SILVA, VONER LUCIO LEAL, MARIA FRAGAS DOS SANTOS, 

ORALDA BATISTA DE MATOS BICALHO, JOSÉ CARLOS PELISSER, 

ELVES JOSÉ PEREIRA, VICENTE AFONSO COLLE, GENISIO NUNES 

RANGEL, JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, JOSEDIR RANGEL DE SOUZA, 

JOSE ABADIO FIUZA, SEBASTIÃO CARLOS NASCIMENTO, LOURIVALDO 

PEREIRA MAIA, NEURI DE MELLO BUENO, SALETE ZAMO WINGENBACH, 

MANOEL MESSIAS SANTOS, IVANIL RINALDI, MARISA MOREIRA AQUINO 

DE FREITAS, FERNANDO AQUINO DE FREITAS, ORLANDO EUGENIO DA 

ROCHA, WALDORACY MOREIRA AQUINO, NOEMIA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA TELLES, MARINA 

AURORA MIRANDA MERINO TELLES, ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O MT, ANTÔNIO MOURA BORGES - OAB:839-MS, 

MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A

 Vistos.

Compulsando os autos, não verifico erro algum por parte do juízo.

Nessa toada, INDEFIRO o pleito de fls. 603/605.

Não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38366 Nr: 3064-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLO ASSESSORIA COBRANÇA E APOIO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ANTONIO PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a 

respeito da impugnação carreada às fls. 70/75.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61297 Nr: 3102-89.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPOS DE 

JULIO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITODE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE DE MATO GROSSO, NOEMI 

LOPES PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIAZZI - 

OAB:OAB/RO 375-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do SUDOESTE do Mato Grosso 

– Sicredi Sudoeste - MT em face de Noemi Lopes Pardim.

Decido.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação do executado, por meio de seu advogado via DJE (CPC, art. 

513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa e honorários advocatícios de 10% do total da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, o executado terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

eventualmente penhorados.

VI - Intime-se a parte vencida para que proceda com o recolhimento das 

custas processuais em que fora condenado, caso tenha ocorrido.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62712 Nr: 812-67.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AGUIAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS DE RONDORIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20453/0

 Vistos.

Diante do depósito espontâneo da condenação, intime-se o exequente 

para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63064 Nr: 1179-91.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADILSON DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal em desfavor do denunciado Vadilson Dias da 

Costa, apenado definitivamente em 06 (seis) meses de detenção.

 A defesa requereu o reconhecimento da prescrição retroativa.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido da defesa.

Decido.

O denunciado foi condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção.

 Tal pena tem prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme o artigo 

109, VI, do CP.

 Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (02/06/2014) 

e a data em que foi proferida a sentença condenatória (14/08/2017) 

transcorreram mais de 03 (três) anos, o reconhecimento da prescrição 

retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º, ambos do Código 

Penal, é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade de Vadilson Dias da Costa, 

qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva retroativa, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c 

artigo 109, inciso VI e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

Em relação à pena de multa, deve ser observado o art. 114, inc. II, do CP, 

que prevê a prescrição dela no mesmo prazo que a pena aplicada.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a escrivania as 

baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório distribuidor, 

arquivando-se os autos.

P. I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64526 Nr: 2691-12.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRTSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOCIR ANTÔNIO 

LAZZARETTI DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA - OAB:12690

 Vistos.

Trata-se de Ação de obrigação de fazer interposta pelo Ministério Público 

em desfavor de Luiz Fristch.

Manifestação do exequente comunicando a satisfação da presente 

execução, ante o cumprimento da obrigação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão.

 Sem custas e honorários.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68770 Nr: 2101-98.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI LUIZ PICCININ JUNIOR, MAIKO FERRI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505-B

 Vistos.

Trata-se de Embargos de declaração interpostos por Sadi Luiz Piccininin 

Junior e Maiko Ferri contra a sentença carreada nos autos.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Prefacialmente, verifico que o recurso interposto por Sadi Luiz Piccinin 

Junior é intempestivo, consoante certidão de fl. 353.

 Pelo exposto, NÃO CONHEÇO os embargos interpostos às fls. 348/350.

Ademais, uma vez que o recurso interposto por Maiko Ferri é tempestivo, 

vistas ao Ministério Público para que se manifeste, nos termos artigo 

1.023, §2º, do CPC.

 Após, autos conclusos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-84.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1001404-84.2019.8.11.0046. REQUERENTE: ELIAS ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de indenização por danos morais 

em que ELIAS ANTONIO DA SILVA promove contra BANCO CELETEM, 

ambos já qualificados nos autos. A parte reclamante alega que jamais 

contratou empréstimo consignado com a ora reclamada. Que por outra 

ocasião (proc 60878) já fora resolvido mérito quanto a outro suposto 

contrato no ano de 2012. A requerida apresenta contestação no prazo 

legal, alegando, em suma, que não cometeu ato ilícito, já que a requerente 

contratou o serviço no ano de 2012. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Isto porque, ao que se verificam dos autos, em verdade a 

contratação de empréstimo já fora discutido em outro feito, restando para 

este nova contratação não comprovada pela parte demandada. Inexiste 

nos autos a comprovação da contratação de tal serviço, ou a ciência da 

autora do que se tratava o produto por ventura contratado, esse relativo 

ao ano de 2018, no valor de R$ 543,11 (quinhentos e quarenta e três reais 

e onze centavos). Desta forma, o cancelamento do contrato, cancelando 

os descontos na folha de pagamento da requerente é medida adequada 

ao caso. DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a 

pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: 1) 

DECLARAR a inexigibilidade da cobrança dos débitos oriundos do contrato 

52-642779/12310-01 determinando que a Reclamada suspenda os 

descontos. 2) DETERMINAR a devolução do valor descontado por ocasião 

do referido contrato, de maneira dobrada, conforme o Código de Defesa 

do Consumidor. 3) CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte 

Promovente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização 

pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da 

publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pela Juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos 

os seus termos. Cumpra-se. COMODORO, 28 de janeiro de 2020. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000184-85.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA DE MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000184-85.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: MARIA NEUSA DE MELLO 

EXECUTADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. Ressai dos autos que o exequente se manteve inerte quanto ao 

alvará expedido. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Decido. Em decorrência do silêncio do 

Exequente, declaro a obrigação satisfeita com fulcro no artigo 526 §3º. 

Logo, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a extinção do 

processo. Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos dos artigos 526, § 3º c/c 924, II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou despesas processuais (art. 54, da Lei 

9.099/95). Certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as 

devidas baixas e anotações. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Thaluá 

Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela juíza Leiga, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que 

determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

COMODORO, 25 de fevereiro de 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-47.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GERTRUTES BARBOSA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000818-47.2019.8.11.0046. REQUERENTE: GERTRUTES BARBOSA 

MENEZES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme o art. 38 da Lei 9.099/95. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Passo ao 

julgamento do mérito. Trata-se de obrigação de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por GERTRUTES BARBOSA 

MENEZES em face de ITAU UNIBANCO S/A , em apertada síntese, afirma a 

requerente que desconhece a dívida no valor de R$ 4.638,80 (quatro mil 

seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) do contrato n° 
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197536951. Que jamais realizou a dita contratação com o referido banco. 

Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além da 

declaração de inexistência dos débitos, indenização por danos morais e 

repetição do indébito. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. A Reclamada, por sua vez, alega que a 

contratação ocorreu de forma legal. Juntou documentos que embasam 

suas alegações. Tendo sido o valor discutido creditado em sua conta, 

conforme comprovante trazido. Junta os seguintes documentos (ID nº 

25714397): - Documento de Crédito – TED; - Contrato Assinado; - RG e 

CPF do reclamante apresentado na contratação No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada encontra-se 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que o Reclamante 

demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A reclamante 

alega jamais ter contrato com o banco requerido o contrato que gerou a 

inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em que pese 

tenha outros três contratos válidos, descontados em seu contracheque. A 

instituição financeira juntou, cópia dos documentos pessoais do 

Reclamante, DOCUMENTO TED e, ainda, o contrato assinado que dão 

conta dos mesmos valores discutidos, ainda que de número diverso 

Vejamos: EMENTARECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS 

INDEVIDOS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS DOS ÚLTIMOS 

04 ANOS – PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS 

DESCONTOS ANOS DEPOIS – JUNTADA DE CÓPIA DOS TEDS RELATIVOS 

AO VALORES TOMADOS POR EMPRÉSTIMOS – VALORES DO 

EMPRÉSTIMO CREDITADO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA DA TITULARIDADE DA CONTA – DÉBITOS DEVIDOS – 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo a juntada dos 

COMPROVANTES dos TEDs relativos às TRANSFERÊNCIAS dos valores 

tomados por empréstimo na conta bancária da parte promovente não há 

se falar em cobrança indevida, ainda mais quando a impugnação e as 

contrarrazões apresentadas são genéricas e se limitam a reiterar a tese 

inicial, sem impugnar a titularidade da conta bancária indicada e permitiu os 

descontos por 04 (quatro) anos. O CONTRATO faz lei entre as partes e 

deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado 

entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. 

Diante da prova do crédito em conta do valor tomado por empréstimo em 

05/11/2013, são legítimos os descontos a partir de tal data, havendo 

exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão se 

impõe .  Sen tença  re fo rm a d a .  R e c u r s o  p r o v i d o .  ( N . U 

1000797-34.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) Não 

há relatos pelo autor de cobranças e pagamentos indevidos gerados do 

direito ao ressarcimento em dobro previsto na legislação vigente, malgrado 

a ação interposta, pelo que não há razões de deferimento do pleito. Assim, 

em busca da verdade real, também verifico que a transferência foi 

realizada para conta corrente da parte, destarte, cabia ao requerente na 

impugnação demonstrar – mediante apresentação de seu extrato bancário 

– que não recebeu o valor oriundo saque em questão. Não o fazendo, 

prevalece a versão narrada na contestação, acarretando-lhe o dever de 

arcar com o pagamento das parcelas do empréstimo, pois o requerido 

comprovou que transferiu o dinheiro para a requerente e esta não 

comprovou que o devolveu. Por fim, concluo que não há como presumir a 

prática comercial abusiva da instituição financeira, tanto menos que tenha 

se valido de vulnerabilidade do consumidor para a contratação. Ademais, 

os encargos incidentes ao contrato estão de acordo com a média de 

mercado para operações semelhantes, inexistindo qualquer abusividade 

em sua fixação. Nesse panorama, inexistindo qualquer comprovação de 

vício na contratação, não há falar em anulação do contrato. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA ante a 

validade da contratação para DECLARAR a validade do contrato que 

originou as cobranças e suas consequências. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Thaluá Krignl Capeletti Juíza Leiga Vistos. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pela 

juíza Leiga, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000033-85.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

S & C COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER VALIANI FERREIRA (EXECUTADO)

 

Tendo em vista o decurso do prazo para o executado, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010104-32.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUZINEIDE DA COSTA 85727830320 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010104-32.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA EXECUTADO: ANTONIA LUZINEIDE DA COSTA 85727830320 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial/cumprimento de 

sentença, visando a satisfação de crédito. Em suma, ante a negativa as 

diligências anteriores, requereu o exequente a busca de bens do devedor 

mediante consulta no sistema Infojud. Vieram-me conclusos. É a síntese 

do necessário. Fundamento e decido. É cediço que o sistema INFOJUD 

disponibilizado ao magistrado, possibilita que este realize comunicação 

eletrônica com a Receita Federal, ocasião em que pode ter acesso a 

declaração de bens do executado, com a finalidade de apurar a existência 

de patrimônio suscetível de penhora. Dessa forma, é inequívoca a utilidade 

da obtenção de eventual listagem de bens que sirvam para satisfazer o 

credor, o que é, também, interesse da própria jurisdição. O pleito 

apresentado pelo exequente está consonância com as decisões mais 

recentes externadas pela Colenda Corte da Cidadania, senão vejamos: [...] 

A consulta ao sistema Infojud não deve ser obstaculizada, pois constitui 

meio à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens 

aptos a satisfazer os créditos executados, conforme precedentes do STJ. 

(AI 0804072-52.2016.8.22.0000, rel. Juiz Carlos Augusto Teles de 

Negreiros, j. 26/07/2017). [...] A consulta aos sistemas Renajud e Infojud 

não deve ser obstaculizada, pois constitui meio à disposição do credor 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

e x e c u t a d o s ,  c o n f o r m e  p r e c e d e n t e s  d o  S T J .  ( A I 

080410979.2016.8.22.0000, rel. Juiz Carlos Augusto Teles de Negreiros, j. 

26/07/2017). No caso dos autos, verifico que foi realizada consulta via 

Bacenjud e Renajud a (s) qual (is) restou (aram) infrutífera (s). No meu 

entendimento o requerimento retro apresentado pelo exequente não almeja 

adentrar a intimidade dos negócios dos devedores, mas apenas permitir 

sejam encontrados bens passíveis de satisfazer o débito. Assim, tendo 

em vista que não obstante a (o) executada (o) devidamente 

citada/intimada, esta até a presente data não realizou qualquer aceno no 

sentido de efetuar o pagamento da dívida, razão pela qual o requerimento 

apresentado pelo exequente é medida que se impõe. Ante o exposto, 

DEFIRO a comunicação ao sistema INFOJUD para busca das informações 

fiscais da (o) executada (o). Outrossim, DETERMINO a tramitação do 

presente feito sob o pálio do segredo de justiça com fulcro no art. 189, III, 

CPC c/c art. 477, CNGC/MT. Faça constar anotação no sistema Pje, acerca 

da tramitação sob segredo de justiça. Após a realização da diligência, em 

sendo esta frutífera, intime-se a (o) exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em sendo a diligência 

negativa, intime-se a (o) exequente para apresentar bens passíveis de 

penhora. Faça constar advertência que a desídia, bem como nova 

apresentação de pedido de busca no sistema Infojud, Renajud e Bacenjud, 

acarretará na extinção na forma do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 10 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-58.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVORILDA MACIEL (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a certidão do oficial de justiça id. 28830497, impulsiono o 

feito para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo legal.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002894-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOPES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000174-81.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ROBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003381-25.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a contestação e requer o que 

entender de direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003185-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

EMANUELLY OLIVEIRA SANTOS GIACOMELLI OAB - 016.941.241-50 

(REPRESENTANTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 299321 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 06/04/2020 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002504-85.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KELIANE FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANDE SOUSA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 301983 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 31/03/2020 às 15hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO ONEI MEINCKE (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 297638 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/04/2020 às 13hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-08.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL LIMA COSTA (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 297639 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 27/04/2020 às 13hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000893-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOCARGAS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003389-02.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LUCINDA NUNES (AUTOR(A))

SIDNEI CARLOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCARAUTO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 299604 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 02/04/2020 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002174-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL CIPRIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDEIR VIEIRA CAVALCANTE CIPRIANO (REU)

V. V. C. C. (REU)

B. V. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUDEIR VIEIRA CAVALCANTE CIPRIANO OAB - 003.968.531-45 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Estudo 

Psicossocial retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002174-88.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL CIPRIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUDEIR VIEIRA CAVALCANTE CIPRIANO (REU)

V. V. C. C. (REU)

B. V. C. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUDEIR VIEIRA CAVALCANTE CIPRIANO OAB - 003.968.531-45 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Estudo 

Psicossocial retro, requerendo o que entenderem de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110641 Nr: 1487-65.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JESUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805 Nr: 49-73.1996.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FIRMINO DA SILVA, ELIAS DEGASPERY 

SILVA., LUIZ SACARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1744 Nr: 564-40.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A, 

NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:14.242-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3785 Nr: 70-83.1995.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO PATRIOTA FIORI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137, NERCINO LÁZARO RODRIGUES - OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 12.242-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3821 Nr: 19-09.1994.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HILDERBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERCINO LÁZARO RODRIGUES - 

OAB:4405-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21147 Nr: 2779-08.2006.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO CARAMORI, DULCINÉIA 

SALETE LUSA CARAMORI, LEONARDO CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14.913-B/MT, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15.015-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte interessada, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34168 Nr: 1725-65.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Ferreira Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11.156/MT, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o cálculo judicial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128548 Nr: 2027-79.2019.811.0010

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR COSTA DE LIMA, GERSON PEREIRA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cauê Tauan de Souza Yaegashi 

- OAB:357.590 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002852-06.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002852-06.2019.8.11.0010 Requerente: José da Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Vistos etc. Trata-se 

de ação para concessão de benefício de aposentadoria rural por idade, 

formulada por José da Silva em desfavor Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS. O requerido foi citado pessoalmente, apresentando em 

seguida contestação, pugnando pela improcedência da ação (id. 

26038911). Intimado o autor apresentou impugnação (id. 29231214). É o 

relato. Fundamento e decido. Considerando a necessidade de comprovar 

a qualidade de segurado especial do autor, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 01º de abril de 2020, às 14h00min. A contar da 

intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. 

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte, sendo 

que somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos. Cabe aos advogados constituídos pelas 

partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas 

as regras do artigo 455 do CPC). Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de fevereiro 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003418-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA ANTONIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMIRES NASCIMENTO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003418-86.2018.8.11.0010. Vistos, etc. 

Cite-se a executada no endereço de id. 21862976, nos termos da decisão 

de id. 19311654. Às providências. Cumpra-se. Jaciara/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001173-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EURICO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Processo: 1001173-68.2019.8.11.0010. Vistos. Considerando que a parte 

autora, posteriormente a decisão que manteve a audiência de conciliação, 

também manifestou pela não realização da referida solenidade, cancelo-a, 

nos termos do art. 334, §4º, inciso I do CPC. Por conseguinte, o requerido 

Eurico deverá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

ser contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da 

solenidade, qual seja, 19 de fevereiro de 2020 (Id. 29419643), nos termos 

do art. 335, inciso II do CPC. Apresentada a resposta, intime-se a parte 

autora para apresentar impugnação, no prazo legal. Intimem-se. 

Comunique-se o CEJUSC quanto ao cancelamento da audiência. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 28 de fevereiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64260 Nr: 906-55.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPP, EVPL, YRPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT, Denis Thomaz Rodrigues - OAB:0, EMILLY SILVA 

DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA IMTHON - 

OAB:3130 RO, MARIA BEATRIZ IMTHON - OAB:625 RO

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixando este último em 10 % (dez) por cento 

sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas 

e anotações de est i lo ,  independentemente de nova 

determinação.P.R.I.Cumpra-se.Jaciara/MT, 10 de janeiro de 2020.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27048 Nr: 586-15.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação aos 

advogados da parte autora via DJE, para, no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestarem-se acerca do cálculos acostado às fls. 271/273.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47307 Nr: 2453-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Fundo 

Municipal de Previdência Social - PREVI-JACI, MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANUTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Karina Oliveira Miranda - OAB:8.567-B, Ruth 

Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ARRUDA DE CARLI 

ESTEVES - OAB:15389/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, faço expedir intimação aos advogados 

das partes via DJE,para, no prazo de 10(dez) dias, manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, requererem o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52044 Nr: 613-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERCAMP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO PIVA - OAB:157.643, 

JAIR DO NASCIMENTO CINTRA - OAB:272.108

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, o Aviso de Recebimento referente a Carta de 

intimação de fls.120, que encontra-se colacionado às fls.121, com carimbo 

dos correios constando "desconhecido".CERTIFICO QUE nesta data intimo 

a Parte Requerente, para manifestar-se acerca do noticiado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68934 Nr: 11505-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LEITE DA SILVA, MARIA LEONILDE BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO CIRILO, MARCIA 

APARECIDA CIRILO, OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD, LUCIMARA CIRILO 

SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, 

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA - OAB:21021/O, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Vistos etc.

Face ao petitório de ref. 169, redesigno audiência de instrução para o dia 

02 de abril de 2020, às 14h30min.

No mais, observe-se as demais determinações contidas no despacho de 

ref. 70.

Intimem-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69609 Nr: 11762-78.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PINTO DA CRUZ CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RAQUEL MORAES MADUREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando readequar a pauta das audiências a serem realizadas por este 

juízo, redesigno a data da audiência para o dia 26 de março de 2020, às 

16h00min.

Cumpra-se conforme da decisão de ref. 106.

Às providências.

 Jaciara/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 88385 Nr: 593-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE OLIVEIRA DA SILVA, GIOVANI BIANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 88385

Vistos.

Infere-se dos autos que o exequente apresentou cálculo com os valores 

devidos pela Autarquia (ref. 59), tendo esta concordado com a memória 

descritiva (ref. 66).

Portanto, HOMOLOGO os cálculos de ref. 59 para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos.

Deste modo, oficie-se o Presidente do Tribunal para expedir precatório em 

nome da exequente, na importância de R$ 75.693,53 (setenta e cinco mil, 

novecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), nos termos do 

artigo 535, 3º inciso I do CPC.

Considerando, que o valor referente aos honorários sucumbenciais é de 

pequeno valor (R$ 1.080,64 – mil e oitenta reais e sessenta e quatro 

centavos), isto é, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, expeça-se a 

requisição de pequeno valor – RPV, nos termos do art. 535, §3, inciso II do 

CPC.

Por fim, observe-se a conta indicada pelo causídico da requerente à ref. 

66.

Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111670 Nr: 1963-06.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERDS, GSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1963-06.2018.811.0010 - Cód. 111670

Criança/adolescente: Maria Eduarda Ribeiro da Silva

Representante: Gislaine Silva da Cruz

Requerido: Auresto Ribeiro dos Santos

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria Eduarda 

Ribeiro Silva, representada por Gislaine Silva da Cruz em desfavor de 

Auresto Ribeiro dos Santos.

O requerido foi devidamente citado e em seguida apresentou comprovante 

de pagamento, pugnando pela extinção do feito (ref. 21).

Ao manifestar nos autos a autora concordou com a extinção do feito pelo 

pagamento (ref. 30).

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, denota-se que o executado quitou o débito 

alimentar, conforme comprovantes colacionados aos autos (ref. 24).

Sendo assim, observa-se que o feito executivo alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a extinção do feito, pois a obrigação foi devidamente 

satisfeita.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em 

razão do princípio da causalidade condeno o requerido ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55), observando-se, quanto à 

respectiva execução, as normas do art. 98, § 3º do NCPC, enquanto 

permanecerem as condições que autorizaram a concessão da assistência 

judiciária gratuita.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo, independentemente de nova determinação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 10 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103485 Nr: 7914-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA KRISTINA DOS SANTOS, MARCOS FABRICIO 

DOS SANTOS, Ileonilson Rodrigues, ESPOLIO DE MARIO APARECIDO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, Ileonilson Rodrigues - OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612

 Cód. 103485

Vistos.

Considerando a manifestação do Administrador Judicial, bem como do 

Ministério Público, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente cálculo do crédito, cuja atualização deverá se dar até a 

data do pedido de recuperação judicial.

Na sequência, intime-se a Recuperanda, o Administrador e o MP para se 

manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Após retornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se. Às providências.

Jaciara/MT, 11 de fevereiro de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001173-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

EURICO VICTOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Autos n. 1001173-68.2019.8.11.0010 Vistos. Trata-se 

de ação de cancelamento de matrícula de imóvel c/c indenização por 

danos morais proposta por DIONE DOS SANTOS VACARO em face do 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO e EURICO VICTOR DE 

OLIVEIRA, todos devidamente qualificados. Na exordial a parte requerente 

pugnou pela designação de audiência de conciliação (item “c” dos 

pedidos). Citados/intimados, os requeridos pugnaram pelo cancelamento 

da solenidade, ante o manifesto desinteresse na autocomposição (Id. 

27339399 e Id. 29417089). É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 prevê em seu art. 334 

a realização de audiência de conciliação/mediação antes do início do 

prazo para contestação, com o fim de estimular a solução consensual do 

litígio. Conforme o dispõe o sobredito artigo, a audiência de 

conciliação/mediação somente não se realizará se ambas manifestarem, 

expressamente, seu desinteresse na autocomposição (inciso I) ou quando 

não for admitida a autocomposição (inciso II). No caso dos autos, 

denota-se que a parte autora requereu, na petição inicial, a designação da 

referida solenidade, sendo que somente os requeridos manifestaram 

desinteresse nesta. Assim, consoante o disposto no art. 334, §4º, inciso I 

do CPC, denota-se que não basta, para obstar à realização da audiência, 

que apenas uma das partes não queira a sua realização. Portanto, tendo 

em vista o interesse da parte autora na autocomposição, tendo somente 

os requeridos se obstado a esta, o indeferimento do cancelamento da 

solenidade é a medida escorreita. Ante o exposto, nos termos do art. 334, 

§4º, inciso I do CPC, indefiro os pedidos aportados no Id. 27339399 e no 
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Id. 29417089, formulados pelos requeridos. Por conseguinte, fica mantida 

a solenidade designada para o dia 02 de março de 2020 no CEJUSC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 28 de fevereiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80693 Nr: 2504-10.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENIA BARBOSA DA SILVA, AIRTON JOSÉ DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Certifico e dou fé que, o Ministério Público apresentou suas alegações 

finais na ref. 108.

 Diante do exposto, em cumprimento ao item 7.35.11.1 da CNGC, abro 

vistas dos autos ao Defensor(a) do denunciado(a) para as alegações 

finais no prazo legal.

É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 28 de fevereiro de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000585-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ROJAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10675, 

Disponibilizado - 11/2/2020 não se manifestou nos presentes autos. Posto 

isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-29.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS PIRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000462-29.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARIA DE JESUS 

PIRES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

MARQUES PONTES JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 11:50 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUEL DE LANO ROTILI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REU)

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000464-96.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MAIQUEL DE 

LANO ROTILI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GIOVANI BIANCHI POLO 

PASSIVO: MOIP PAGAMENTOS S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003137-96.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GREVE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 29673232.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 29671529 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 29671529 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-08.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 29692462 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-90.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 29691606 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 29691606 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-02.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MIZAEL CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000231-02.2020.8.11.0010. REQUERENTE: CELIA MIZAEL CORREIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Considerando a insistência da parte requerida em descumprir 

as reiteradas decisões proferida nestes autos (ID's. 28903668, 29101002, 

29269733 e 29532467), fixo nova multa única de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais) caso esta não cumpra, no prazo de 12 horas, com o disposto na 

decisão ID. 28903668. Intime-se. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001568-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 24/03/2020 Hora: 10:35 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-22.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARCAL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 11:40 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-52.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS MARTINES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 11:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-21.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA NOVAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000469-21.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:VERAO MODAS 

COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE POLO PASSIVO: 

SANDRA NOVAES DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/05/2020 Hora: 11:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-88.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ZILDA SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000471-88.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANA ZILDA 

SEVERINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 
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11:50 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002137-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 29707978 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 29707978 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003145-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GALEANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 29712906 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 29712906 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-96.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAIQUEL DE LANO ROTILI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REU)

GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA (REU)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: GIOVANI BIANCHI OAB: MT6641-O Endereço: desconhecido , 

para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação 

juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

24/03/2020 Hora: 10:25 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 65268 Nr: 2469-94.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Cancer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:390.872/ SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 24699420148110018

Código nº: 65268

Vistos, etc.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que procede 

a pretensão do credor.

DEFIRO a restrição on line a ser realizada em desfavor do executado, pelo 

sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação necessária, 

conforme se verifica do extrato anexo.

Acaso existam veículos com alienação fiduciária, não se determinará a 

restrição porquanto não integra o patrimônio do executado, mas sim, do 

credor fiduciário.

Não sendo localizados referidos veículos, INTIME-SE a parte exequente, 

para indicar bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do processo pelo prazo de 01 ano, 

suspensa a prescrição (art. 921, III, §1º CPC), destacando que novos 

pedidos de localização de valores via Sistema Bacenjud, ou de bens via 

Renajud e Infojud, não será considerado indicação de bens.

Findo referido prazo, a prescrição intercorrente se iniciará, 

independentemente de qualquer decisão (art. 921, §4º, CPC).

Findo referido prazo, não sendo localizados bens passíveis de penhora, 

determino, desde já, o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com o início 

da prescrição intercorrente, independentemente de qualquer decisão, 

ressalvando que com a localização de bens do executado, os autos 

deverão ser imediatamente desarquivados.

Após o prazo prescricional, contado a partir do arquivamento, vistas ao 

exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias e, após, conclusos para análise 

da ocorrência da prescrição intercorrente.

Cumpra-se.

Juara/MT, 18 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71027 Nr: 1783-68.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roseclel Albertini da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 Processo: 17836820158110018

Código: 71027

Vistos.

Tendo em vista que a última atualização do cálculo se deu em abril/2019, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos 

autos demonstrativo de débito devidamente atualizado com juros e 

correção monetária.

Após, voltem imediatamente os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 18 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 60196 Nr: 2776-82.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirle Wilson Baglioni da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo: 27768220138110018

Código: 60196

Vistos.

Tendo em vista que a última atualização do cálculo se deu em março/2019, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos 

autos demonstrativo de débito devidamente atualizado com juros e 

correção monetária.

Após, voltem imediatamente os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 18 de Fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 8833 Nr: 427-58.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José T. Colla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Processo 4275820038110018

Código 8833

Vistos etc.

Ante o teor da petição de fls.144/145, POSTERGO a análise do pedido de 

busca de ativos financeiros pelo BACENJUD, bem como busca de veículos 

via RENAJUD, para após a citação da parte executada, pois prudente 

aguardar que o executado efetue voluntariamente o pagamento da dívida, 

colocando fim à demanda judicial, ou ainda, caso o executado opte por 

discutir judicialmente a legalidade da cobrança, ofereça bens à penhora, 

realize depósitos ou ofereça fiança bancária.

Desse modo, considerando que a parte exequente pugnou às fls.144/145 

pela citação editalícia da parte executada, assim recebo a petição e 

determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, que deverá ser 

publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os termos do 

artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial.

Destarte, desde já nomeio Dr. Moacir Velozo Junior, regularmente inscrito 

no cadastro de advogados dativos desta comarca, o qual deverá ser 

cientificado desta decisão.

 Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 19 de fevereiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41594 Nr: 2031-73.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adilto Rupolo, Maria do Carmo de Almeida Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Bernardes, Maria Takiko Sakagushi 

Bernardes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Nos termos do artigo 5º, § do Provimento nº 31/2016/CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte reconvinte, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.000,00(mil reais), a que foi condenada nos termos da r. sentença. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 500,00(quinhentos reais), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 500,00(quinhentos reais), para 

fins da guia de taxa. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 

o serviço da lista – custas e taxas finais ou remanescentes- preencher o 

número único do processo e buscar, após conferir os dados e gerar guia. 

Informo ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá ser 

protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para as devidas baixas.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 8833 Nr: 427-58.2003.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Amb. Rec. Nat. Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José T. Colla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ T. COLLA, CNPJ: 01970471000195. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/03/2003.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. REC. NAT. RENOVÁVEIS em face 

de JOSÉ T. COLLA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Auto de Infração n. AI - 133247/D, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 510000000409/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/10/2000

 - Valor Total: R$ 10.876,60 - Valor Atualizado: R$ 10.876,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo 4275820038110018Código 8833Vistos 

etc.Ante o teor da petição de fls.144/145, POSTERGO a análise do pedido 

de busca de ativos financeiros pelo BACENJUD, bem como busca de 

veículos via RENAJUD, para após a citação da parte executada, pois 

prudente aguardar que o executado efetue voluntariamente o pagamento 

da dívida, colocando fim à demanda judicial, ou ainda, caso o executado 

opte por discutir judicialmente a legalidade da cobrança, ofereça bens à 

penhora, realize depósitos ou ofereça fiança bancária.Desse modo, 

considerando que a parte exequente pugnou às fls.144/145 pela citação 

editalícia da parte executada, assim recebo a petição e determino a 

citação por edital, com prazo de 30 dias, que deverá ser publicado uma só 

vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os termos do artigo 8º, inciso IV, 

da Lei de Execução Fiscal.Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer 

manifestação no feito, em respeito aos princípios da ampla defesa e 

contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial.Destarte, 

desde já nomeio Dr. Moacir Velozo Junior, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados dativos desta comarca, o qual deverá ser 

cientificado desta decisão. Intime-se o defensor constituído de seu múnus, 

cientificando-a das obrigações e restrições constantes dos itens da 

CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Juara/MT, 19 

de fevereiro de 2020.JULIANO HERMONT HERMES DA SILVAJuiz de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Yoshio Maeda, 

digitei.

Juara, 27 de fevereiro de 2020

Marcos Yoshio Maeda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40598 Nr: 1049-59.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Junior Marafiga-ME, Julia Molina Marafiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Diante da não localização dos executados, DEFIRO o pedido de citação 

por edital, para responderem a presente ação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79961 Nr: 1969-57.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estudo Social

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88916 Nr: 1116-14.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Jaqueline de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Torsi de Oliveira - 

OAB:21421/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/Pr, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277

 Intimar partes quanto ao retorno dos autos de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106925 Nr: 1604-32.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para se manifestar quanto ao teor da 

certidão do oficial de justiça de ref. 68/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61199 Nr: 3815-17.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Macedo Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessaria quanto a complementação de diligencias, conforme informado 

na certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61359 Nr: 3968-50.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI - Coop. de Crédito de Livre Admissão 

de Associados Vale do Juruena Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13701/O, João Victor Gomes de Siqueira - OAB:12.246/MT, 

Nádima Vasconcelos de Figueiredo - OAB:MT 7.918, Pedro 

Francisco Soares - OAB:12999/MT, Rodolfo Correa da Costa Junior 

- OAB:7445-MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61961 Nr: 4609-38.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taynara Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O

 DESPACHO

 Primeiramente certifique-se quanto a tempestividade da contestação 

apresentada pelo requerido e, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar impugnação.

Em tempo, intimem-se as partes para que no mesmo prazo especificarem 

as provas que desejam produzir, mencionando a pertinência, valendo o 

silêncio pela inexistência.

Após, tudo cumprido, volte-me conclusos para saneamento do feito e 

designação de audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62692 Nr: 155-78.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Massato Hirata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ocivaldo Leite Lourenço, Rosimar do 

Nascimento Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 412 de 813



 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62828 Nr: 280-46.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdL, ONdLJ, AFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “execução de alimentos” proposta por ALINE NUNES DE LARA 

e ODISNIEL NUNES DE LARA JÚNIOR, menores devidamente 

representados por sua genitora ANDRÉIA FARIAS DE LARA em face de 

ODISNIEL NUNES DE LARA, todos qualificados nos autos.

Devidamente citado, o executado não pagou o débito alimentar.

Entre um ato e outro a parte exequente fora intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, contudo, manteve-se inerte (f. 96 ).

 É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Sem paragens, o presente feito está apto a ser extinto.

Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte autora em 

promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem 

resolução do mérito. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC.

 Sem condenação em custas e honorários, ante a Gratuidade da Justiça.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63345 Nr: 768-98.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdS, MALdS, MNdLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, GhYSLEN ROBSON LEHNEN - OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Defiro o pedido de fls. 115.

Pois bem, considerando que é do conhecimento deste Magistrado o 

retorno da Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os 

autos à Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40677 Nr: 1128-38.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Coutinho Lopes, Maria das 

Graças Coutinho Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Marcelino Fracarolli 

- OAB:24914/O

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40723 Nr: 1171-72.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMGdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “execução de Sentença para cobrança de honorários 

sucumbenciais” proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO em 

face de ELIAS PEREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos.

O executado informou que pagou o valor de R$ 1.321,32 (um mil trezentos 

e vinte e um reais e trinta e dois centavos) e que não possui condições de 

efetuar o pagamento dos juros, incidentes sobre o valor executado.

 Instada a se manifestar, a exequente deu por satisfeita a dívida no valor 

depositado pelo executado, bem como pugnou pela extinção (f. 197).

 Vieram-me os autos à conclusão.

 É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

pleiteada, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o cumprimento da obrigação.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41704 Nr: 2139-05.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panamericano Arrendamento Mercantil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristóteles de Queiroz Camara 

- OAB:19464, SULVIANE RIGO LUSTOZA - OAB:24651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles de Souza Rodrigues 

- OAB:9874-B/MT

 D E S P A C H O

Cumpra-se a determinação de fl. 274.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42664 Nr: 3092-66.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Eduardo Luiz Rodrigues, rep. Fabiana Alves 

Casu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Simone Aparecida Cabral Amorim - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Francisco Soares - 

OAB:12999/MT

 D E S P A C H O

Considerando, que apesar de devidamente intimados do retorno dos autos 

da Instância Superior, as partes permaneceram inertes, ARQUIVE-SE o 

feito com as baixar e anotações necessárias.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43704 Nr: 815-43.2012.811.0018

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Valdomiro Santos de Souza, Jose Francisco 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Lopes da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andiely Renata Teruel Deon - 

OAB:25647/O, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A, Fernando do Nascimento Melo - 

OAB:9110/MT

 Intimação da parte autora para efetuar pagamento de diligências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55890 Nr: 2109-33.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Leonel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidia Pintor Carvalho, Juvenal de Souza 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 D E S P A C H O

DEFIRO o pedido de fls. 109/110.

Expeça-se novo mandado citatório, que deverá ser cumprido pelo Sr. 

Meirinho na forma requerida pela parte autora.

Concedo ao Sr. Oficial de justiça que cumpra a ordem de citação fora do 

horário previsto no art. 212 do NCPC, possibilitando-lhe que cumpra o 

mandado à noite, no feriado, no domingo ou em dias úteis fora do horário 

legal estabelecido, conforme disposto no art. 212, §2º do mesmo diploma 

legal.

Restando frustrada sua citação, proceda-se o Sr. Meirinho a citação por 

hora certa do requerido Juvenal de Souza Carvalho, a termo do artigo 252, 

caput do CPC.

 CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56661 Nr: 2864-57.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Isnard Alves de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FELIPE BERGAMASCHI - 

OAB:84630

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57109 Nr: 3345-20.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPP, DPP, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Monica da Silva Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tamara Soares de Souza - 

OAB:24002-O

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57655 Nr: 126-62.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Domingues de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Marcelino Fracarolli 

- OAB:24914/O

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57779 Nr: 251-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejaime Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se o executado da penhora/avaliação realizada nos autos fls. 35 e 

41.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57869 Nr: 338-83.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Gonçalves Florêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a inercia da parte exequente, conforme certificado à fl. 23, 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, até sua ulterior 

manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58151 Nr: 629-83.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.
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 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58819 Nr: 1317-45.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FELIPE BERGAMASCHI - 

OAB:84630

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 9192 Nr: 793-97.2003.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Zenir Minosso - Representado por Maíra 

Fernanda Minosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Juara Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 D E C I S Ã O

 Diante da notícia do falecimento do sócio proprietário da empresa ora 

requerida (fl. 999/1000) e nos termos do artigo 313, I, do Novo Código de 

Processo Civil SUSPENDO o presente no prazo requerido de 90 (noventa) 

dias, para que seja providenciada a substituição processual.

Assim, na forma do artigo 687 e seguintes do Estatuto Adjetivo Civil, 

determino a intimação dos demais herdeiros do falecido para manifestarem 

formalmente nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte requerida para que em 15 (quinze) 

dias acoste aos autos certidão de óbito de WALMOR GONÇALVES DOS 

SANTOS.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 1334-91.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FELIPE BERGAMASCHI - 

OAB:84630

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32933 Nr: 4563-25.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Gonçalves Florêncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a inercia da parte exequente, conforme certificado à fl. 32, 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, até sua ulterior 

manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33220 Nr: 3908-53.2008.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquiles A de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a inercia da parte exequente, conforme certificado à fl. 39, 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo provisório, até sua ulterior 

manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37252 Nr: 1420-57.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L M. F. P. Ruiz, Espolio de Lídia Maria Ferro 

Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 DESPACHO

Considerando que é do conhecimento deste Magistrado o retorno da 

Defensora Pública atuante nesta Comarca, remetam-se os autos à 

Defensoria Pública para as providências necessárias.

 Após, concluso para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39152 Nr: 3173-49.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Considerando que a presente ação tramita a anos sem que a parte 

executada tenha sido ao menos citada, DEFIRO a sua citação por edital, 

para responder a presente ação.

Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, abra-se vista à 

parte adversa para manifestação, por 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, NOMEIO a Defensoria Pública como curador 

especial, em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39394 Nr: 3414-23.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panamericano Arrendamento Mercantil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Eduardo de Castilho 

Giroto - OAB:, Nairane Farias Rabelo Leitão - OAB:28135, Vinicius 

Mauricio Almeida - OAB:10445

 DESPACHO

Remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-36.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE MACHADO (REQUERENTE)

SERGIO APARECIDO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico, que foi designada 

audiência de conciliação para o dia 14/04/2020, às 09h20min. JUARA, 27 

de fevereiro de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 81341 Nr: 2647-72.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Junior de Melo, Edivaldo José de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc;

Considerando que este Magistrado é titular na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Juara-MT e jurisdiciona no Juizado Especial, Diretoria do foro, 

cumulando ainda com a 3ª Vara Criminal, o que ocasiona incompatibilidade 

de pautas para realização de audiências, CANCELO a solenidade outrora 

aprazada.

Permaneçam os autos em cartório até ulterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87129 Nr: 292-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Verginio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa, 

nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo 

Penal).

Intime-se a defesa para apresentar suas razões, no prazo legal (CPP art. 

600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 96946 Nr: 5100-06.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Lopes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa, 

nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código de Processo 

Penal).

Intime-se a defesa para apresentar suas razões, no prazo legal (CPP art. 

600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100697 Nr: 7066-04.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeir de Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc;

Considerando que este Magistrado é titular na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Juara-MT e jurisdiciona no Juizado Especial, Diretoria do foro, 

cumulando ainda com a 3ª Vara Criminal, o que ocasiona incompatibilidade 

de pautas para realização de audiências, CANCELO a solenidade outrora 

aprazada.

Permaneçam os autos em cartório até ulterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63673 Nr: 1071-15.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmeno Giansante Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington Cardoso Ribeiro - 

OAB:11991

 Vistos etc;

Considerando que este Magistrado é titular na 2ª Vara Cível da Comarca 

de Juara-MT e jurisdiciona no Juizado Especial, Diretoria do foro, 

cumulando ainda com a 3ª Vara Criminal, o que ocasiona incompatibilidade 

de pautas para realização de audiências, CANCELO a solenidade outrora 

aprazada.

Permaneçam os autos em cartório até ulterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 113007 Nr: 4302-11.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones de Jesus Pilocelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos etc;

Considerando que este Magistrado é titular na 2ª Vara Cível da Comarca 
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de Juara-MT e jurisdiciona no Juizado Especial, Diretoria do foro, 

cumulando ainda com a 3ª Vara Criminal, o que ocasiona incompatibilidade 

de pautas para realização de audiências, CANCELO a solenidade outrora 

aprazada.

Permaneçam os autos em cartório até ulterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 135677 Nr: 5830-46.2019.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Lima Mariano, Alex Sandro Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23070/B

 Vistos.Trata-se de resposta à acusação apresentada em favor dos 

acusados LEANDRO LIMA MARIANO e ALEX SANDRO TELES.É o relato. 

Fundamento.Decido.[...]. Logo, apenas verificando a presença de 

existência manifesta de causas de exclusão da ilicitude ou da 

culpabilidade, ou restando evidente que o fato não constitui crime, é que o 

juiz poderá absolver sumariamente, ou seja, sem que dê continuidade à 

instrução processual, com produção de provas, e apreciação de debates 

ou contraditas sobre fatos que demandem análise judicial.Isso é assim 

para que se assegure ao acusado o reconhecimento imediato de 

situações claras a seu favor, sem a necessidade de qualquer 

enfrentamento de controvérsias em seu desfavor, o que não é o caso em 

comento haja vista que há nos autos indícios suficientes de autoria e 

materialidade delitiva. Por tais fundamentos, há indícios da existência do 

juízo de reprovação da conduta praticada pelos réus, uma vez que um dos 

requisitos para o recebimento da denúncia é justamente a justa causa 

para o seu oferecimento, porquanto esta deve ser entendida como a 

exigência de um lastro mínimo para a deflagração de uma ação penal, ou 

seja, o mínimo de convencimento possível sobre a materialidade e autoria 

do delito.Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 

397), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 

2020 às 15h30min (MT).Intimem-se os acusados e as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 136650 Nr: 269-07.2020.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Gonçalves Buriti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 Vistos etc.

Ante ao teor manifestação de ref. 22, nomeio como advogado dativo o Dr. 

Moacir Velozo Junior, para o ato da audiência.

Intime-se o advogado para informar se aceita a nomeação, bem como da 

data e horário da audiência.

Arbitro 01 URH, a título de honorário advocatício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 113587 Nr: 4542-97.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane de Almeida Justino, Paulo Justino de 

Almeida, Reginaldo Justino de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:13967, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT

 Vistos etc;

Após detida análise dos autos, entendo ser a hipótese de indeferimento do 

requerimento defensivo, Ref. 194, que tem o único condão de retardar o 

andamento processual.

Sim, pois a expedição de carta precatória não suspende o andamento da 

ação penal, como pretendem os acusados, de modo que não há qualquer 

irregularidade na inquirição de testemunhas da defesa, em juízos 

deprecados.

 O § 1º do art. 222 do Código de Processo Penal é claro ao afirmar que 'a 

expedição de carta precatória não suspenderá a instrução criminal'. 

Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes excertos jurisprudenciais, in 

verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. [...] FALTA DE 

JUNTADA AOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA NÃO TEM O CONDÃO DE 

OBSTAR O TÉRMINO DA AÇÃO PENAL. ART. 222, §§ 1.º E 2.º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO.

[...]. 2. A ausência de juntada aos autos de carta precatória expedida para 

inquirição de testemunha não tem o condão de obstar o encerramento da 

ação penal, a teor do disposto no art. 222, §§ 1º e 2º, do Código Penal. 

Precedente do STJ. [...]" (AgRg no REsp n. 1320325, Min. Laurita Vaz, j. 

03.12.2013).

"[...] NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM 

LEGAL DE INQUIRIÇÃO - INTERROGATÓRIO REALIZADO ANTERIORMENTE 

À OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA - EXPEDIÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA QUE NÃO SUSPENDE O CURSO PROCESSUAL (CPP, ART. 

222, § 1º) - VÍCIO NÃO EXISTENTE. 'Não configura ilegal constrangimento 

a realização de interrogatório do acusado antes da restituição de 

deprecatas expedidas para a inquirição de testemunhas, porquanto, não 

obstante o artigo 400 do Código de Processo Penal estabeleça o 

interrogatório como último ato da instrução criminal, o próprio dispositivo 

excepciona a regra geral, admitindo a inversão do rito quando a prova 

testemunhal há de ser colhida por meio de carta precatória, nos termos do 

artigo 222 do aludido Códex' (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura).

[...]" (TJSC - Habeas Corpus n. 4002246-96.2016.8.24.0000, j. 

07.06.2016).

Cabe ressaltar que o processo é volumoso, envolve 03 réus, sendo que o 

Ministério Público arrolou 11 (onze) testemunhas, e os réus arrolaram mais 

de 15 (quinze) testemunhas, cujos mandados de intimação estão em fase 

de cumprimento. Não há motivo, pois, para se suspender a marcha 

processual.

Portanto, não restando evidenciado qualquer prejuízo defensivo, já que 

todas as testemunhas arroladas serão ouvidas, e tampouco processual, 

tendo em conta que observadas as normas processuais penais, não há 

porquê se recolher as cartas precatórias já expedidas, não havendo que 

se falar em violação do direito de defesa ou constrangimento ilegal.

Por derradeiro, os réus não demonstraram qual seria o real prejuízo 

suportado pela defesa, de modo que não se declara a nulidade do ato 

processual destituído de lesividade a parte.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido ref: 194.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

CUMPRA-SE.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000272-21.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000272-21.2020.8.11.0025 
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REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL 

- ASABB ESPÓLIO: DAILY COUTINHO FIGUEIRA HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO VISTOS. Intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento 

das custas processuais devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Cumprida a determinação anterior, 

promova-se a associação destes autos ao processo de inventário nº 

1000918-65.2019.811.0025, também em tramite perante este Juízo. Após, 

cite-se o espólio de Daily Coutinho Figueira por meio do seu inventariante, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido. Não havendo 

concordância de todas as partes, será o credor remetido para as vias 

ordinárias - art. 643, CPC. Nessa linha desfilam Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1]: “2. Habilitação. A habilitação do credor 

pode ocorrer por dívidas vencidas e exigíveis (art. 642, CPC) e por dívidas 

ainda não vencidas (art. 644, CPC). Nesse último caso o pagamento resta 

condicionado ao advento do termo da obrigação. A habilitação deve estar 

acompanhada de prova literal da dívida (art. 642,§1º,CPC).Concordando 

todas as partes com o pedido, tem o juiz de declarar habilitado o credor 

(art. 642, § 2.0 , CPC). Não havendo concordância de todas as partes, 

será o credor remetido para as vias ordinárias (art. 643, CPC)”. Intime-se. 

Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] Novo Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 651.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-08.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL PORTAL DO SABER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CARMO MARIA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA EM 

CASTANHEIRA-MT. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-90.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA CARMO MARIA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E 

OITENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE INTIMAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA EM 

CASTANHEIRA-MT. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR 

DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001174-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. T. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR INTERMÉDIO DE SEU ADVOGADO 

PARA QUE COMPAREÇA NESTA SECRETARIA PARA RETIRAR E ASSINAR 

O TERMO DEFINITIVO DE GUARDA, ASSIM COMO INTIMAR O ADVOGADO 

ACERCA DA EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, RESSALTANDO SER DESNECESSÁRIO O 

COMPARECIMENTO PESSOAL EM SECRETARIA PARA SUA RETIRADA, 

UMA VEZ QUE ASSINADA DIGITALMENTE.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001699-87.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

K. N. L. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR INTERMÉDIO DE SEU ADVOGADO 

PARA QUE COMPAREÇA NESTA SECRETARIA RETIRAR E ASSINAR O 

TERMO DE GUARDA EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001212-88.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS 

DE LEVANTAMENTO, RESSALTANDO SER DESNECESSÁRIO O 

COMPARECIMENTO PESSOAL EM SECRETARIA PARA SUA RETIRADA, 

UMA VEZ QUE ASSINADOS DIGITALMENTE.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000740-87.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELISON LOUBER DE FARIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MODULO 5. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001243-40.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA QUE COMPROVE NOS AUTOS 

O DÉPOSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001010-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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I. D. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

03/04/2020, ÀS 15H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002217-77.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DANIEL TRIGUEIRO CRISPIM (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, ESPECIFICAR 

UMA PESSOA PARA O CARGO DE DEPOSITÁRIO FIEL, A FIM DE 

POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO, UMA VEZ 

QUE, APESAR DA LISTA DE AUTORIZADOS APRESENTADOS PELA 

PARTE NA ID 26539298, NÃO CABE A ESTA SECRETARIA OU AO OFICIAL 

DE JUSTIÇA ESCOLHER O FIEL DEPOSITÁRIO.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001860-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. D. S. V. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AVERBAÇÃO DO DIVÓRCIO 

NA CERTIDÃO DE CASAMENTO (ID 29379428).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123572 Nr: 3606-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, PATRÍCIA CRISTINA SZULCZEWSKI 

- OAB:MT/ 21.096, PRISCILA TENÓRIO CAVALCANTE DE MELO 

LARANJEIRA - OAB:OAB/MT 27842 B, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, ELIANE FUHR - OAB:OAB/MT 19.109, JANAÍNA BRAGA 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 13.701, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - 

OAB:12854-B/MT

 INTIMAÇÃÕ DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS MANIFESTAR ACERCA DA PESQUISA PELO 

SISTEMA DENOMINADO INFOJUD, BEM COMO SE MANIFESTAR ACERCA 

DA PENHORA DE FLS. 164 E A CERTIDÃO DE FLS. 183.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131606 Nr: 3544-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 No mesmo prazo, comprove-se o recolhimento das custas iniciais, pena 

de extinção sem julgamento de mérito.Por fim, porque os defeitos da peça 

de ingresso não se limitam a esse ponto, é necessário, ainda, assinalar 

que, de conformidade com o embargante, a execução contém um excesso 

da ordem de R$ 116.959,04, e o crédito efetivamente devido montaria no 

importe de R$ 81.748,16, em valores de abril de 2012, porém, até o 

presente momento não existe uma única referência de que tenha o 

executado atentado à regra inserta no art. 330, §§ 2º e 3º do CPC/15, 

porque não depositou sequer o valor das custas judiciais, quanto menos 

demonstrou que estivesse garantindo a dívida questionada ou depositando 

mensalmente os montantes devidos contratualmente.Nesse diapasão, 

assinala o art. 330 da novel norma processual:Art. 330. A petição inicial 

será indeferida quando:(...)§ 2º Nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.§ 3º Na 

hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratadosDestarte, intime-se o embargante a comprovar o 

depósito do valor incontroverso ou de suas parcelas, no prazo de 15 dias, 

pena de extinção dos embargos à execução por inépcia da inicial, 

salientando, desde já, que a análise do pedido de suspensão já foi 

realizada e a decisão denegatória se acha preclusa, não se tolerando 

argumentação nesse sentido, sob pena de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça.Publique-se.Juína (MT), 27 de fevereiro de 2020. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1426 Nr: 53-31.1997.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL VENÍCIO PEREIRA DA SILVA, MARTINHO 

VENÍCIO PEREIRA DA SILVA, BELEM VENÍCIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu “in albis” o prazo para a parte autora manifestar 

nos autos. Assim sendo, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

intimada pessoalmente a parte autora, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, diga sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, § 1º 

do CPC), consoante autoriza o Art. 1206, § 4º da CNGCGJ-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43411 Nr: 2562-46.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEAUTO - SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA, LUIZ 

CARLOS PADOVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JÚNIOR BERLEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) MÓDULO 02. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO 

VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 88960 Nr: 3115-54.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINE BARBOSA - 

OAB:26.671, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Processo nº: 3115-54.2012.8.11.0025 (Código nº: 88960)

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Marcos Antonio Busnello

VISTOS,

Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em junho de 2012 em 

face de Eliege Maria Busnello e Marcos Antônio Busnello, cuja citação 

ocorreu, parcialmente (somente o segundo devedor), em maio de 2014, 

sendo realizada penhora de bens imóveis, em julho de 2016 (fls. 100).

Sendo assim, e porque embargos à execução não possuem efeito 

suspensivo de ordinário, havendo equivoco no entendimento de que 

proposta a ação incidental, a execução principal tenha de ser paralisada, 

intime-se o credor a dar andamento à ação executiva, requerendo o que 

entender de direito, pena de remessa dos autos ao arquivo e início da 

marcha prescricional intercorrente, ex vi do que preconizam as normas do 

artigo 921, §2º, III e § 3º, do CPC/15.

Às providências.

Juína/MT, 27 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107465 Nr: 1343-51.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE RECORD DE TELEVISÃO, GARRA 

RADIOTELEVISÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/MT, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483/A

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121329 Nr: 2188-49.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMILLE FERNANDA FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL RIBEIRO DE 

MEDEIROS BALDINI - OAB:OAB/GO 18.777

 CERTIFICO que, decorreu “in albis” o prazo para a parte autora manifestar 

nos autos. Assim sendo, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

intimada pessoalmente a parte autora, na pessoa de seu representante 

legal, para querendo, diga sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, § 1º 

do CPC), consoante autoriza o Art. 1206, § 4º da CNGCGJ-MT.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120177 Nr: 1504-27.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART MÓVEIS PRESENTES E DECORAÇÕES 

LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ART MÓVEIS PRESENTES E 

DECORAÇÕES LTDA - ME., CNPJ: 03991538000101. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: 9.Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

RECEBO a inicial posto que atendidos os requisitos do art. 319, do 

NCPC.10.DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, visto que presentes o 

fumus boni iuris e o periculun in mora, requisitos essenciais para a 

concessão da medida, e DETERMINO que a ré exclua imediatamente o 

nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), até 

ulterior decisão, sob pena de crime de desobediência.11.Designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 17 de maio de 2016, às 

15h40min, nos termos do art. 334, caput, do NCPC.12.CITEM-SE os réus e 

INTIME-SE a autora, na pessoa de seu advogado, constando que, nos 

termos do art. 334, § 8º, do NCPC, o não comparecimento injustificado da 

autora ou dos réus à audiência de conciliação/mediação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.13.Consigne-se que não 

havendo autocomposição, saem os réus intimados para oferecerem 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data da audiência, 

sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, NCPC).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providencias.Juína/MT, 28 de abril de 

2016.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DENER WESLLEY 

PRETELLI ROCHA, digitei.

Juína, 18 de fevereiro de 2020

Rosane Inês Noatto Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45490 Nr: 5264-62.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA FONSECA CONTINI - 

OAB:OAB/MT 12.993, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:OAB/MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Somente por esse introito, já se vislumbra que o pedido não pode e nem 

deve ser processado no bojo dos autos da ação executiva, afinal, como é 

de sabença comezinha, o novo CPC trouxe como uma de suas novidades, 

a criação do incidente processual para desconsideração da personalidade 

jurídica (arts. 133 a 137 do CPC/15), que se processa mediante 

distribuição do procedimento e apensado aos autos da ação principal e 

não da forma adotada pelo exequente.Sendo assim, determino o 

desentranhamento e autuação em apartado do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, comunicando imediatamente 

ao distribuidor para as anotações devidas, nos termos do art. 134, §1º, do 

CPC.Sem prejuízo, de uma simples passada de olhos pela petição 

protocolizada, verifica-se que deixou o exequente de apontar quais os 
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motivos, de fato e de direito, que justificam o pedido, ou na dicção da lei, 

demonstração dos “pressupostos legais específicos para 

desconsideração da personalidade jurídica”.Dessa forma, após a 

distribuição do incidente, intime-se o requerente a emendar o pedido 

incidental, pena de extinção por vício de forma.Cumprida a determinação, 

proceda-se a citação dos sócios cujo patrimônio se pretende atingir ou, 

em caso de omissão, venham os autos conclusos para 

e x t i n ç ã o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Juína/MT, 28 de fevereiro de 2.020.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34534 Nr: 3206-57.2006.811.0025

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ELIANE APARECIDA SANTOS DA SILVA, ANDRÉ MORENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46455 Nr: 81-76.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA FONSECA CONTINI - 

OAB:OAB/MT 12.993, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:OAB/MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Somente por esse introito, já se vislumbra que o pedido não pode e nem 

deve ser processado no bojo dos autos da ação executiva, afinal, como é 

de sabença comezinha, o novo CPC trouxe como uma de suas novidades, 

a criação do incidente processual para desconsideração da personalidade 

jurídica (arts. 133 a 137 do CPC/15), que se processa mediante 

distribuição do procedimento e apensado aos autos da ação principal e 

não da forma adotada pelo exequente.Sendo assim, determino o 

desentranhamento e autuação em apartado do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, comunicando imediatamente 

ao distribuidor para as anotações devidas, nos termos do art. 134, §1º, do 

CPC.Sem prejuízo, de uma simples passada de olhos pela petição 

protocolizada, verifica-se que deixou o exequente de apontar quais os 

motivos, de fato e de direito, que justificam o pedido, ou na dicção da lei, 

demonstração dos “pressupostos legais específicos para 

desconsideração da personalidade jurídica”.Dessa forma, após a 

distribuição do incidente, intime-se o requerente a emendar o pedido 

incidental, pena de extinção por vício de forma.Cumprida a determinação, 

proceda-se a citação dos sócios cujo patrimônio se pretende atingir ou, 

em caso de omissão, venham os autos conclusos para 

e x t i n ç ã o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Juína/MT, 28 de fevereiro de 2.020.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 1361-82.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA. - AÇOMETAL, GILMAR LUIZ 

DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA FONSECA CONTINI - 

OAB:OAB/MT 12.993, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:OAB/MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Somente por esse introito, já se vislumbra que o pedido não pode e nem 

deve ser processado no bojo dos autos da ação executiva, afinal, como é 

de sabença comezinha, o novo CPC trouxe como uma de suas novidades, 

a criação do incidente processual para desconsideração da personalidade 

jurídica (arts. 133 a 137 do CPC/15), que se processa mediante 

distribuição do procedimento e apensado aos autos da ação principal e 

não da forma adotada pelo exequente.Sendo assim, determino o 

desentranhamento e autuação em apartado do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, comunicando imediatamente 

ao distribuidor para as anotações devidas, nos termos do art. 134, §1º, do 

CPC.Sem prejuízo, de uma simples passada de olhos pela petição 

protocolizada, verifica-se que: (a) não cuidou o credor de observar os 

requisitos do art. 135 do NCPC (indicação dos sócios da pessoa jurídica 

que devem ser citados a se manifestar sobre o incidente); (b) deixou de 

apontar quais os motivos, de fato e de direito, que justificam o pedido, ou 

na dicção da lei, demonstração dos “pressupostos legais específicos para 

desconsideração da personalidade jurídica”.Dessa forma, após a 

distribuição do incidente, intime-se o requerente a emendar o pedido 

incidental, pena de extinção por vício de forma.Cumprida a determinação, 

proceda-se a citação dos sócios cujo patrimônio se pretende atingir ou, 

em caso de omissão, venham os autos conclusos para 

e x t i n ç ã o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Juína/MT, 28 de fevereiro de 2.020.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54630 Nr: 968-26.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA FONSECA CONTINI - 

OAB:OAB/MT 12.993, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - 

OAB:OAB/MT 13.894, ODALGIR SGARBI JÚNIOR - OAB:11.130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Somente por esse introito, já se vislumbra que o pedido não pode e nem 

deve ser processado no bojo dos autos da ação executiva, afinal, como é 

de sabença comezinha, o novo CPC trouxe como uma de suas novidades, 

a criação do incidente processual para desconsideração da personalidade 

jurídica (arts. 133 a 137 do CPC/15), que se processa mediante 

distribuição do procedimento e apensado aos autos da ação principal e 

não da forma adotada pelo exequente.Sendo assim, determino o 

desentranhamento e autuação em apartado do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, comunicando imediatamente 

ao distribuidor para as anotações devidas, nos termos do art. 134, §1º, do 

CPC.Sem prejuízo, de uma simples passada de olhos pela petição 

protocolizada, verifica-se que deixou o exequente de apontar quais os 

motivos, de fato e de direito, que justificam o pedido, ou na dicção da lei, 

demonstração dos “pressupostos legais específicos para 

desconsideração da personalidade jurídica”.Dessa forma, após a 

distribuição do incidente, intime-se o requerente a emendar o pedido 

incidental, pena de extinção por vício de forma.Cumprida a determinação, 

proceda-se a citação dos sócios cujo patrimônio se pretende atingir ou, 

em caso de omissão, venham os autos conclusos para 

e x t i n ç ã o . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Juína/MT, 28 de fevereiro de 2.020.FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56710 Nr: 2995-79.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA DOS REIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSSON PEREIRA PINTO - 

OAB:OAB/SP 58.078, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:203315/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, Cleber JR. Stiegemeier - OAB:10.291-A, PAMELA 

NATALIA MARTINS - OAB:13864, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/MT, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17538/O

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001798-57.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MARIA BIAVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU BIAVA (DE CUJUS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias 

comparecer a secretaria da 2ª Vara do do Fórum da Comarca de 

Juína-MT, para assinar/prestar compromisso como inventariante. Dentro 

de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, fará 

o inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620, NCPC). DESPACHO: Vistos, etc. 1. DEFIRO a 

abertura do inventário dos bens deixados por IRINEU BIAVA. 2. NOMEIO 

o(a) requerente ODETE MARIA BIAVA como inventariante que, intimado(a) 

da nomeação, prestará, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, NCPC). 3. Dentro de 20 

(vinte) dias, contados da data em que prestou o compromisso, fará o 

inventariante as primeiras declarações, das quais se lavrará termo 

circunstanciado (art. 620, NCPC). 4. Feitas as primeiras declarações, 

citem-se, para os termos do inventário e da partilha, os herdeiros não 

representados, o Ministério Público e a Fazenda Pública Nacional, Estadual 

e Municipal (art. 626, NCPC). 5. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às 

partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para dizerem 

sobre as primeiras declarações (art. 627, NCPC). 6. Ciência ao Ministério 

Público. 7. Após, volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 5 de 

novembro de 2019. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito. JUÍNA, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001842-76.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. F. D. S. (REQUERENTE)

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

retirar a certidão de casamento averbada, na Secretaria da 2ª Vara do 

Fórum da Comarca de Juína - MT. Certidão e Ofício do Cartório anexos. 

JUÍNA, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001715-41.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. M. D. S. E. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

INTIMAÇÃO FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, retirar a certidão de casamento averbada, na Secretaria da 

2ª Vara do Fórum da Comarca de Juína - MT. Certidão e Ofício do Cartório 

anexos. JUÍNA, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos 

Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000925-91.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COLIRIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SIMPLICIO DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUCIMAR SILVA MALACHIAS (HERDEIRO)

JUCIMAURO ALVES DA SILVA (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar acerca da petição de id nº 26308333. JUÍNA, 28 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001203-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARILENE FERREIRA DOS SANTOS CANAVERDE (REQUERENTE)

MANOEL FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARINI FERREIRA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR BARBOSA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar acerca da petição de ID nº 22195582. JUÍNA, 28 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96382 Nr: 4789-33.2013.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE SANTANA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Intimem-se as partes acerca do Laudo Pericial apresentado, para que se 
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manifestem no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102457 Nr: 3338-36.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO 

DURIGAN - OAB:OAB/MT 13.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.496-A, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 Intimem-se as partes acerca do agendamento da Perícia agendada para o 

dia 09 de março de 2020 às 19 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109027 Nr: 2101-30.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDO, JMPDO, ROMILDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DA LUZ, FLÁVIA INÊS SANTOS 

RAPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Vistos, etc.Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiência, eis que a Juíza que cumula a 2ª Vara desta Comarca estará de 

licença-médica e este magistrado, que está em substituição legal desta 

vara, é titular da 1ª Vara da Comarca de Juína e está respondendo em 

cumulação pela Vara Única de Aripuanã, onde estará presidindo Júri no 

período compreendido entre 02 a 06 de março, redesigno a audiência 

outrora aprazada para o dia 28 de maio de 2020, às 

1 3 h 3 0 m i n . E x p e ç a m - s e  a s  i n t i m a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . À s 

providências.Juína/MT, 21 de fevereiro de 2020.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109662 Nr: 2437-34.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDEL DE JESUS AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar novo 

endereço para expedição do mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51774 Nr: 5063-36.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ARCANJO DA SILVA*

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO 

- OAB:5289/MT, CRISTÓVÃO ANGELO DE MOURA - OAB:5.321-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo legal, quanto ao 

retorno dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000266-14.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINI CONSTRUCOES EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CASTANHEIRA (IMPETRADO)

Sra. MABEL DE FATIMA MILANEZI ALMICI (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000266-14.2020.8.11.0025 IMPETRANTE: PAULINI 

CONSTRUCOES EIRELI - ME IMPETRADO: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA, 

SRA. MABEL DE FATIMA MILANEZI ALMICI Vistos, etc. Cuida-se de 

mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Paulini 

Construções EIRELI contra ato da Prefeita Municipal de Castanheira (MT), 

Sra. Mabel de Fátima Milanezi Almici, que considerou o impetrante 

inabilitado para participar da fase de abertura das propostas do 

procedimento licitatório n. 001/2020, na modalidade tomada de preço, cujo 

objeto é a contratação de empresa especializada para continuidade na 

execução da obra de construção do sistema de esgoto sanitário no 

município de Castanheira (MT), em conformidade com o projeto e anexos 

que acompanham o referido edital. Informa que a impetrada, com base no 

artigo 43, § 3º da Lei 8.666/1993 e item 29.5 do edital, invocou o 

poder-dever de autotutela para anular a decisão inicial da Comissão de 

Licitação, que na data da abertura dos envelopes entendeu pela 

habilitação das três empresas concorrentes, a fim de declarar a 

impetrante inabilitada ao argumento de que, após diligências junto à 

Prefeitura Municipal de Cuiabá, restou constatado que o alvará de 

localização e funcionamento apresentado era válido apenas até 

31/12/2019, portanto já vencido na data do protocolo. A impetrante foi 

notificada acerca da decisão de inabilitação em 10.02.2020, por e-mail, 

tendo recorrido administrativamente em 13.02.2020, recurso esse que não 

foi provido pela indigitada autoridade coatora. Nesse contexto, insurge-se 

a impetrante alegando que a sua desclassificação é ilegal, visto que por 

força do Decreto n. 5.059/2010, do município de Cuiabá - local onde a 

empresa se encontra localizada e em funcionamento -, todas as empresas 

prestadoras de serviço podem renovar o alvará até o dia 31/01/2020, sem 

qualquer sansão administrativa, pois até tal data são consideradas aptas a 

funcionarem, de modo que não poderia ser desclassificada por esse 

motivo. Além disso, fundamenta, no mérito, que a Lei 8.666/93 não prevê a 

exigência do alvará de localização e funcionamento, bem como que os 

artigos 27 a 30 da Lei de Licitação apresentam rol taxativo, porquanto não 

é dado à autoridade coatora criar nova exigência, sob pena de frustrar o 

caráter competitivo do certame. Assim, requer, liminarmente, a suspensão 

do procedimento licitatório n. 001/2020, no estado em que se encontra, até 

decisão final de mérito. Ao final, pugna pela procedência do writ para 

declarar a nulidade do procedimento licitatório. Apresentou documentos. É 

o relatório. Fundamento e Decido. O mandado de segurança é o meio 

adequado, quando não haja recurso previsto em lei, para corrigir 

ilegalidade ou abuso de poder, praticado por autoridade pública (art. 5º, 

inciso LXIX, da CF/88), assim, em atenção aos fundamentos lançados, 

recebo a exordial e passo à análise da medida liminar vindicada. Como 

consabido, para a concessão de liminar em mandado de segurança, 

devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o primeiro consistente no “relevante 

fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris”, e o segundo no 

“periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na 

concessão definitiva da segurança causaria à impetrante. Diretamente ao 

ponto, inexiste relevante fundamento a subsidiar a concessão do pleito 

liminar, pois o simples fato do Decreto n. 5.059/2010, do município de 

Cuiabá, permitir às empresas lá localizadas a renovação do alvará até o 

dia 31/01/2020, considerando-as aptas a funcionarem até tal data, não 

exime o licitante de cumprir as exigências previstas no instrumento 

convocatório, o qual faz lei entre os interessados e a Administração 

Pública. Em que pese à eficácia erga omnes dos atos normativos, 

registre-se que, em se tratando de licitações, é o edital que faz lei entre os 

interessados, pois o princípio norteador e basilar do procedimento é o da 

vinculação ao instrumento convocatório (artigo 41 da Lei n. 8.666/93). No 
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caso dos autos, o edital prevê expressamente a necessidade de 

apresentação do alvará de localização e funcionamento (itens 4.1.2. e 

5.3.1.7.), realçando no item 5.7.8. que “Em nenhum caso será aceita, quer 

na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentação 

ou inclusão de documentos de habilitação que não fizerem constar do 

respectivo envelope de documentação.” Com efeito, considerando a 

impossibilidade de se apresentar ou incluir novos documentos 

posteriormente, deveria o impetrante, a fim de cumprir os termos do edital, 

ter apresentado o alvará devidamente renovado no ato da entrega do 

envelope de habilitação, e não por meio de recurso administrativo, como 

acabou fazendo, o que é vedado. Ademais, o impetrante não logrou êxito 

em demonstrar que a cláusula editalícia, no tocante ao alvará de 

localização e funcionamento, é desarrazoada e restringiu, efetivamente, a 

participação de interessados no certame, não havendo razoabilidade na 

suspensão do procedimento licitatório com base em mera presunção. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABILITAÇÃO JURÍDICA. 

APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 

EXIGÊNCIA QUE NÃO VIOLA O CARÁTER COMPETITIVO E ISONÔMICO DA 

LICITAÇÃO. 1. É razoável a exigência de apresentação de Alvará de 

Localização e Funcionamento, com intuito de garantir a idoneidade e a 

capacidade da empresa licitante de contratar com a Administração Pública. 

2. Sentença mantida. Segurança denegada. RECURSO DESPROVIDO. 

VOTO VENCIDO. (Apelação Cível Nº 70081069080, Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado 

em 15/05/2019). (TJ-RS - AC: 70081069080 RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 15/05/2019, Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/05/2019) (...) A 

apresentação de Alvará de Localização e Funcionamento do licitante não 

constitui exigência excessiva ou desarrazoada, não restringe a 

competitividade do certame, nem causa prejuízo à Administração ou aos 

particulares, mas seleciona os interessados que efetivamente tenham 

condições de executar os serviços licitados, já que o documento solicitado 

é indispensável para o exercício da atividade empresarial. (TCE-MG - 

EDITAL DE LICITAÇÃO: 912100, Relator: CONS. MAURI TORRES, Data de 

Julgamento: 10/10/2017, Data de Publicação: 07/11/2017) Portanto, os 

interessados em participar de procedimento licitatório devem observar as 

regras do instrumento convocatório, o qual faz lei entre as partes, não 

havendo se falar que a necessidade de apresentação de alvará de 

localização e funcionamento é desarrazoada, visto que a exigência é 

destinada a todos os interessados, preservando, em última análise, a 

princípio da isonomia entre os participantes. No que se refere ao perigo de 

dano, melhor sorte não assiste à impetrante, havendo, em verdade, perigo 

de dano inverso na hipótese de suspensão do procedimento, pois o 

serviço licitado – finalização das obras de construção do sistema de 

esgoto sanitário - é de relevante interesse público, de modo que a 

suspensão do certame acarretaria, em verdade, possíveis prejuízos aos 

munícipes. Ante o exposto, com base nessas considerações e diante do 

não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III da Lei n. 

12.016/09, indefiro a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe as cópias da inicial e dos documentos, a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 

12.016/2009). Se as informações vierem acompanhadas de documentos, 

Intime-se a impetrante para manifestar-se, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse 

no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/2009). Após, colha-se o parecer 

do Ministério Público (art. 12, da Lei nº 12.01 6/2009). Intimem-se. Às 

providências. Juína/MT, 28 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito, em substituição legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149682 Nr: 5011-88.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ARESTIDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959-0

 Vistos,

Trata-se de pedido de autorização de transferência para a Comarca de 

Teotônio Vilela/AL, bem como a retirada de tornozeleira eletrônica 

formulado pelo acusado LEANDRO ARESTIDES DOS SANTOS, sobre o 

que o Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido (fl. 94-98 e 

105).

Muito bem.

Situando a questão, noto que o acusado foi beneficiado recentemente com 

a liberdade provisória, sob o uso de monitoramento eletrônico e botão de 

pânico pela vítima.

Assim, tratando-se de acusado solto e levando em conta que irá residir no 

Município de Teotônio Vilela/AL, AUTORIZO a retirada da tornozeleira 

eletrônica, condicionando a comprovação da compra da passagem à 

apontada Comarca, devendo o acusado comparecer naquele Juízo, no 

prazo de 10 (dez) dias, a partir da emissão da passagem, a fim de dar 

continuidade no cumprimento das demais medidas cautelares a ele 

impostas.

Após a comprovação da compra da passagem e antes do embarque, 

OFICIE-SE à Equipe de Monitoramento Eletrônico para retirada da 

tornozeleira eletrônica e recolhimento do botão do pânico, bem como 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Teotônio Vilela/AL, 

cuja finalidade é fiscalizar as condições impostas anteriormente.

FICA ADVERTIDO o acusado de que o descumprimento das medidas 

cautelares e o não comparecimento àquele Juízo será decretada NOVA 

PRISÃO PREVENTIVA.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Vítima.

INTIME-SE o acusado desta decisão e CUMPRA-SE, servindo esta como 

OFÍCIO/MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141917 Nr: 4748-90.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU SALGADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

Júri envolvendo réu preso (autos sob o código n. 137172), REDESIGNO a 

audiência para o dia 17/06/2020, às 17h30min.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141566 Nr: 4476-96.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SODRÉ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. HOMOLOGO a 

desistência da testemunha Rafael. CONCEDO o prazo de 5 dias às partes 

para fornecerem endereço as respectivas testemunhas. Com a 

informação, INTIMEM-SE. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149626 Nr: 4973-76.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE LIMA PESSOA, ALINE ALVES 

MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BERLEZI 

COIMBRA - OAB:27827

 Vistos, I - DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO Os argumentos da defesa são 

insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, 

sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e 

garantir a ampla defesa, razão por que RECEBO a denúncia oferecida 

contra DENILSON DE LIMA PESSOA e ALINE ALVES MEIRA, qualificado 

nos autos. II - REQUISITOS Estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 

41 do CPP: (1) o fato criminoso está devidamente descrito, o que 

possibilita a defesa do(a) acusado(a) com amplitude; (2) o(a) acusado(a) 

está suficientemente identificado(a), o que garante a exação do 

direcionamento da acusação; (3) a classificação dos fatos está feita 

corretamente, de acordo com a descrição da denúncia; e (4) o rol de 

testemunhas está inserido adequadamente na denúncia. Noto que os 

elementos colhidos no inquérito policial dão, em tese, embasamento às 

afirmações feitas na denúncia. Com efeito, a imputação encontrou 

respaldo nos elementos inquisitoriais. É verdade que os invocados 

elementos não foram colhidos sob a égide do contraditório, razão pela qual 

não servem para embasar a procedência das alegações deduzidas na 

denúncia, nos termos do art. 155 do CPP. Entretanto, servem para 

embasar o juízo de admissibilidade da acusação neste momento 

processual inicial, que não se presta ao exame da procedência ou não 

das alegações do Ministério Público. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19/03/2020, às 17h30min, ocasião em que se tomará 

o depoimento das testemunhas de acusação e de defesa e se procederá 

ao interrogatório dos(a) acusados(a); (5) Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE; 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140105 Nr: 3466-17.2018.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLANDO JERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Ante o exposto, REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada, e 

nos termos do art. 319 do CPP, APLICO ao acusado JOSÉ ORLANDO 

JERÔNIMO às seguintes medidas cautelares pessoais:a) 

COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do processo, estando o 

beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este 

Juízo;b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia 

comunicação;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo se por outro 

motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.RECOLHA-SE eventual mandado 

de prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.2.DA NOMEAÇÃO DE 

ADVOGADOTendo em vista que o acusado é patrocinado pela Defensoria 

Pública do Estado de Rondônia, e considerando a ausência de Defensor 

Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Cristiano Zandoná para 

atuar como Advogado(a) Dativo(a).A(o) Advogado(a) nomeado(a) para o 

munus público, (...) I - DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04/06/2020, às 17h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos(a) acusados(a

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136913 Nr: 1177-14.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

DEFIRO o pedido de substituição da testemunha à f. 457, na forma 

requerida.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150828 Nr: 201-36.2020.811.0025

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: IGOR CAMPOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O, VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - OAB:23.687-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte requerente que a perícia de Insanidade 

Mental para o (a) periciando (a) Igor Campos de Almeida foi designada 

para o dia 19/03/2020, a partir das 08h30min. da manhã (por ordem de 

chegada), na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de 

Medicina Legal da POLITEC (Avenida Rui Barbosa, fundo com a Rua 

Bartolomeu Dias, Quadra 01, Lotes 24, 26 e 27, nº 484 – Bairro Jardim 

Universitário – Cuiabá/MT - CEP: 78075-202 PONTO DE REFERÊNCIA: Base 

Comunitária de Segurança do bairro).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000276-58.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000276-58.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ROSELI PINTO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010073-46.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. DE MORAES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PERCIO DIAS MATOS - ME (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente na pessoa de 

seu advogado para o inteiro teor da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-02.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

4 IRMAOS AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))
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Tem o presente a finalidade de intimar ambas das partes, para o inteiro 

teor da r. sentença, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010246-02.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALME FERNANDES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT6188-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, do inteiro teor da r. decisão, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010257-31.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FILHO ALVES 04399286130 (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente na pessoa de 

seu advogado, para manifestar-se acerca da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça (id 29689432), no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010267-75.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, acerca do inteiro 

teor da r. sentença, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-61.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROQUE JAKUBOSKI (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

suas advogadas para o inteiro teor da r. sentença, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-95.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000280-95.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ROSELI PINTO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-80.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLIN CARLA FERREIRA AUGUSTO ZAKALHUK OAB - MT26440/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000281-80.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:FRANK EUGENIO 

ZAKALHUK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLIN CARLA FERREIRA 

AUGUSTO ZAKALHUK POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-65.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLIN CARLA FERREIRA AUGUSTO ZAKALHUK OAB - MT26440/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000282-65.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:FRANK EUGENIO 

ZAKALHUK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLIN CARLA FERREIRA 

AUGUSTO ZAKALHUK POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-50.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000283-50.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:ROSELI PINTO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-76.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDO SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DFEX TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI (REQUERIDO)
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Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente na pessoa de 

seus advogados, para manifestar-se acerca do AR Negativo (id 

29700603), e informar novo endereço para a citação do requerido, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-73.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA PIRES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar acerca do AR Negativo (id 29659446),e 

informar novo endereço para a citação do requerido, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-20.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK EUGENIO ZAKALHUK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLIN CARLA FERREIRA AUGUSTO ZAKALHUK OAB - MT26440/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000285-20.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:FRANK EUGENIO 

ZAKALHUK ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WELLIN CARLA FERREIRA 

AUGUSTO ZAKALHUK POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/04/2020 Hora: 13:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FELISBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE TAL (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar acerca do AR Negativo (id 29214909), 

e informar novo endereço do executado, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-83.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCIR RONDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU QUADRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente na pessoa de 

seu advogado, para se manifestar acerca da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça (id 28109079), e informar novo endereço do executado, no prazo 

de 05 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148130 Nr: 3949-13.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MAFORTE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Certifico que, a certidão de URH abritrada em fl.31-v, fora expedida e 

anexada em pasta própria, aguardando ser selada e retirada pelo 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148499 Nr: 4182-10.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Certifico que, a certidão de URH abritrada em fl.33-v, fora expedida e 

anexada em pasta própria, aguardando ser selada e retirada pelo 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148674 Nr: 4304-23.2019.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI RUIS HERLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Certifico que, a certidão de URH abritrada em fl.52-v, fora expedida e 

anexada em pasta própria, aguardando ser selada e retirada pelo 

advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96215 Nr: 4602-25.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENÁDIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99061 Nr: 469-03.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 
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a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100647 Nr: 1862-60.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108611 Nr: 1854-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110042 Nr: 2593-22.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111108 Nr: 3105-05.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111487 Nr: 3319-93.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118485 Nr: 543-86.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121867 Nr: 2538-37.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122014 Nr: 2618-98.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123460 Nr: 3538-72.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tem o presente a finalidade de proceder com a INTIMAÇÃO da parte 

requerente, para que dê cumprimento ao que fora determinado na decisão 

a seguir transcrita no prazo de 05 (cinco) dias.

 "VISTOS. Determinada a intimação da Fazenda Pública Estadual para 

indicar previsão de pagamento/liquidação da RPV expedida há mais de 18 

meses, aportou aos autos petição onde informou que o crédito já foi 

inserido no FIPLAN e aguarda disponibilidade financeira para 

adimplemento.

Desse modo, intime-se o credor para se manifestar sobre a alegação 

estatal, inclusive informando se houve mesmo a afirmada inclusão da 

verba no sistema de liquidação, dado esse passível de consulta pelo titular 

do crédito.

Às providências. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL. 

Juiz de Direito."

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 020/2020-CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 Considerando que o servidor Juares Pereira Leite, Distribuidor, Contador e 

Partidor-PTJ, matricula 1382, se aposentou no dia 6/9/2019, conforme ATO 

nº 1156/2019-CM, e que até a presente data não foi nomeado servidor 

para ocupar o referido cargo;

 Considerando que o servidor Pedro Gonçalves, Técnico Judiciário, 

matricula 4502, que atualmente está respondendo pelas atribuições de 

Distribuidor, Contador e Partidor estará usufruindo férias de 26/2/2020 a 

16/3/2020;

 R E S O L VE :

 DESIGNAR o servidor DANIEL RICARDO DE SOUZA, Auxiliar Judiciário, 

matrícula 4441, para exercer as atribuições de Distribuidor, Contador e 

Partidor, desta comarca, no período de 26/2/2020 a 16/3/2020.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 26 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001813-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCIA DA SILVA LEOPOLDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001813-05.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): CONSTANCIA DA SILVA LEOPOLDO REU: INSS Vistos. I - 

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que se INTIME a Fazenda Pública, na 

pessoa do seu representante judicial, para que apresente impugnação no 

prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos. II - FIXO os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, 

§ 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao art.23, Lei 

8.906/94. III - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o 

cálculo apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto 

no art.100, CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 
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residência do exequente (art.535, § 3o ,NCPC). IV - Se apresentada 

impugnação, nos termos do art.535, NCPC, CERTIFIQUE-SE a 

tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001684-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. S. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. J. S. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001684-63.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: SANDRA MARA SALCOUSKI DE CARVALHO REQUERIDO: 

RONALDO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA Vistos. A despeito da conclusão 

dos autos, denota-se que as partes não tiveram ciência do laudo 

psicossocial realizado, de modo que DETERMINO a intimação das partes 

para manifestação, no prazo legal. Após, CONCLUSOS para saneamento 

ou julgamento antecipado, eis que já consta parecer do MPE. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 20 de fevereiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001108-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ROSA CABRAL (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001108-85.2019.8.11.0006. 

LITISCONSORTE: ITAU UNIBANCO S/A LITISCONSORTE: ROBERTO ROSA 

CABRAL Vistos. Ante o teor da certidão de ID 29508623, DETERMINO a 

intimação derradeira do patrono do autor para recolhimento da diligência 

do Oficial de Justiça. Após, considerando a informação de ID 19158037 de 

que o veículo se encontra na Comarca de Cáceres, DEVOLVA-SE a 

missiva, com as nossas homenagens. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003854-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO WILLIAN GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003854-08.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

REQUERIDO: FABIO WILLIAN GONCALVES Vistos. Considerando o teor da 

certidão de ID 29457699, dê-se VISTA à parte autora para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido in albis, INTIME-SE 

pessoalmente, consignando o prazo de 05 (cinco) dias, para que a parte 

dê regular impulsionamento ao feito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Somente então, CONCLUSO. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 26 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003769-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003769-22.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - EPP REU: MARCIO DE 

SOUZA QUEIROZ Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003769-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE SOUZA QUEIROZ (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003769-22.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): IUPPI DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - EPP REU: MARCIO DE 

SOUZA QUEIROZ Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 18 de fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003341-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003563-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALVATERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 15h00min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003837-69.2019.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ANTONIA DE SOUZA DOVIDIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 15h15min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003969-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELZUITA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 15h30min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000159-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTINO PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 15h45min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003785-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGES RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 16h00min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000405-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PEDROSA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 16h15min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000329-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 16h30min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004102-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA FIGUEIREDO MUSSATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 16h45min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000101-09.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VENTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 17h00min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINHEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)
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Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 26/03/2020 às 17h15min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000260-49.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE ARAUJO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 13/03/2020 às 17h15min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003315-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora que esta Secretaria designou 

o dia 13/03/2020 às 17h30min para a realização da perícia médica da parte 

autora quando poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edifício do Fórum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. Luiz Carlos Pieroni, fazendo-se acompanhar da 

parte autora, conforme determinado pela portaria 086/2017 - CA, devendo 

apresentar os exames e laudos médicos que possuir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003403-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA FATIMA MARTINEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar a procuradora da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28249691 bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 08/04/2020 às 14h30min. 

fazendo se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-C MIRASSOL D'OESTE, 28 de 

fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002260-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA ALVES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o procurador da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28216347, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 08/04/2020, às 13h30min. 

fazendo se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-C MIRASSOL D'OESTE, 28 de 

fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003747-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar a procuradora da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28640771, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 08/04/2020, às 15h30min. 

fazendo se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-C MIRASSOL D'OESTE, 28 de 

fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003772-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

 

JUNTADA DE INFORMAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003772-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003772-74.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: CLAUDINEI PEREIRA DE SOUZA Vistos. RECEBO os 

embargos opostos, eis que tempestivos. Diante do natural caráter 

infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância aos princípios 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em qualquer caso 

em que os embargos possam assumir caráter infringente – seja no 

cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, antes 

de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de cinco dias 

( a r t .  1 . 0 2 3 ,  §  2 . º )  A c e s s a d o  e m  2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001742-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o Procurador da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28578418 bem como para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do Mandado de 

intimação das partes devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento. MIRASSOL D'OESTE, 28 de 

fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001742-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o Procurador da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28578418 bem como para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do Mandado de 

intimação das partes devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento. MIRASSOL D'OESTE, 28 de 

fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001742-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON MANSUELO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELIO SOARES DE QUEIROZ OAB - MT0008470A-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO IVO LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o Procurador da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28578418 bem como para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 50.00 (cinquenta reais), de 

acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão de 

Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do Mandado de 

intimação das partes devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento. MIRASSOL D'OESTE, 28 de 

fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002137-58.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMIRO ANTONIO DIOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1002137-58.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLAUDIOMIRO ANTONIO DIOGO REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação 

Previdenciária” proposta por CLAUDIOMIRO ANTONIO DIOGO em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de que, a despeito de ter sido 

concedida anteriormente aposentadoria por invalidez, o requerido 

procedeu com a alta programada, fixando data de cessação com 

pagamento do benefício de forma decrescente, mesmo permanecendo a 

invalidez para o trabalho, de modo que requer a manutenção do benefício. 

Com a inicial foram juntados os documentos de id nº 21318218/21318459. 

A inicial foi recebida em id nº 21527004, sendo determinada citação da 

demandada, além de ser determinada a realização de perícia. Devidamente 

citada, a demandada apresentou contestação em id nº 22766207. 

Impugnação à contestação inserida no id nº 23747679. Laudo pericial 

aportado em id nº 28046316. A parte autora apresentou manifestação em 

id nº 29032177, ao passo que a demandada, mesmo intimada, quedou-se 

silente, consoante certificado em id nº 29056994. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com 

efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora 

permaneceu satisfazendo todos os requisitos exigidos à concessão do 

benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, 

legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento e os 

princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, tal se trata de ponto 

incontroverso, uma vez que a autora se encontrava em gozo de benefício 

de aposentadoria por invalidez à época da propositura da presente ação, 

com data de cessação programada, não havendo necessidade de maiores 

discussões. Assim, demonstrada a qualidade de segurado. Analisando 

detidamente o laudo pericial inserido de id nº 28046317, aferem-se as 

informações: “(...) Sim; Transtorno do Humor. CID10: F20, significando: 

ESQUIZOFRENIA (...) Total (...) Permanente (...) Não vislumbro (...) 

Apresenta quadro de transtorno do humor consolidado, configurando 

incapacidade de caráter total e permanente (...)” Considerando que a parte 

autora continua permanentemente incapacitada para qualquer tipo de 

atividade, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia, faz jus a manutenção da aposentadoria por 

invalidez, uma vez que comprovada a existência de todos os requisitos do 

art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar o preenchimento dos 

requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 

1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 

da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da 

Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se 

acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que 

o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência 

Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo 

quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem 

por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período 

de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; 

c) a prova médico-pericial da incapacidade total e permanente para o 

trabalho, insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra 
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atividade que garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado 

não era portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da 

Previdência Social. Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso 

e a questão da reabilitação, da simples análise do quadro clínico da autora, 

comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver, é 

de se concluir pela impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, 

de forma permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 

invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” No que tange ao pleito 

de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo 

artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, 

os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que 

suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 

tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Diante do exposto, ACOLHO a pretensão 

da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) a manter a aposentadoria por invalidez em favor de 

CLAUDIOMIRO ANTONIO DIOGO, a partir da data da cessação indevida 

programada, nos termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, no valor legal, 

com incidência de juros de mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, salvo as anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança[4]”, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

MANTENHA/REESTABELEÇA, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o 

referido benefício, eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 
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especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004075-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA CELESTINA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o procurador da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28700652, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 08/04/2020/2020, às 16h. 

fazendo se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-C MIRASSOL D'OESTE, 28 de 

fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003717-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o procurador da parte autora 

via DJE da r. decisão id 28700667, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 08/04/2020, às 16h30min 

fazendo se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-C MIRASSOL D'OESTE, 28 de 

fevereiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 253889 Nr: 5167-89.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGdQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, DEFIRO o derradeiro pedido de fl. 58, de modo que 

PROMOVA-SE a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, compareça à Defensoria Pública Estadual a fim de dar o 

devido andamento processual, sob pena de extinção anômala do 

processo.

Transcorrido o prazo in albis, DÊ-SE VISTAS dos autos à DPE para pugnar 

o que de direito.

Somente então, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 20 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 28378 Nr: 2247-94.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Camila Alves dos Santos, Alaide Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neula de Fátima Miranda - 

OAB:6.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 188.

INTIME-SE o causídico postulante acerca da disponibilidade dos autos para 

acesso para fins de obtenção de cópias. Para tanto, CONCEDO o prazo de 

15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo supra, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 247098 Nr: 1671-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tayse Fernanda Botelho de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayse Fernanda Botelho 

Barros - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da manifestação do executado à fl.36, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que entender de direito, em 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 274773 Nr: 241-60.2020.811.0011

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafaela Aparecida Almeida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há comprovação do recolhimento das 

custas processuais e, tampouco, houve registro de requerimento de 

gratuidade da justiça.

 Destarte, INTIME-SE o requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

comprove o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do presente feito, atentando-se a 

Secretaria da Vara para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis:

Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão 

ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

 § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição.

 § 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, antes do 

arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação.

 § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do 

advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma 

prescrita em lei.

Após, façam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Mirassol D´Oeste/MT, 18 de fevereiro de 2020.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 214464 Nr: 2814-81.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Gonzaga Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13.461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Vistos.

Ante o teor da derradeira manifestação do embargado carreado às fls. 

143/144, com o olhar volvido ao princípio da não surpresa , nos termos do 

art. 10, do CPC, DETERMINO a intimação do requerido para pugnar o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, devolvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 223410 Nr: 4210-93.2014.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberio Gonzaga Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13.461-A, EDSON SALLES DE SOUZA - 

OAB:21382/O, Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13.412-A

 Vistos.PROCEDA-SE à conversão do presente em Cumprimento de 

Sentença.I.Nos termos do art. 523 do NCPC, INTIME-SE a parte devedora, 

na pessoa de seus advogados ou, caso não o tenha ou decorrido um ano 

do trânsito em julgado da sentença, via carta com AR, para que efetue o 

pagamento do débito de acrescido de eventuais custas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos incidentes 

cumulativamente sobre o débito atualizado ou sobre o valor restante, em 

caso de pagamento parcial, nos termos do art. 523, §1º e §2º do 

NCPC.II.Deverá constar da intimação que decorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, a parte executada poderá oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou de nova intimação, 

nos termos do art. 525 do NCPC.III.Ausente o pagamento, a parte 

requerente deverá recolher eventuais custas de execução (AI n. 

1357770-7, Acórdão n. 57841, do E. TJPR).IV.Ausente o pagamento, 

ainda, a multa, as eventuais custas e os honorários advocatícios, todos 

acima fixados, ficam incluídos no débito e, independente de haver ou não 

impugnação, deve ser feita a penhora pelo sistema 

Bacenjud.V.Encontrado valor em dinheiro ou veículo em nome da parte 

executada, LAVRE-SE o auto de penhora, com a avaliação do bem pelo 

oficial de justiça (art. 870 do NCPC), e INTIME-SE a parte devedora, nos 

termos do art. 841 do NCPC, dispensada a intimação se a penhora foi 

realizada na presença do devedor.VI. Apresentada qualquer impugnação 

pela parte executada, manifeste-se a parte exequente. Após, apresentada 

ou não manifestação, conclusos para decisão.VII. Ausente impugnação 

EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento à parte exequente com 

prazo de 90 (noventa) dias, devendo a mesma se manifestar quanto à 

satisfação de seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no 

silêncio, os autos devem ser arquivados.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Mirassol D´Oeste/MT, 18 de fevereiro de 2020.Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 494 Nr: 25-08.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORREFAÇÃO MOAGEM DE CAFÉ MIRASSOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Rogério Del Arco 

Macagnan - OAB:5.933-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 
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OAB:16.691/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De pronto, DEFIRO o pleito da exequente estampado à fl. 275, de modo que 

CONCEDO ao mesmo a dilação do prazo de 20 (vinte) dias que proceda às 

diligências necessárias.

 Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, devolvam-me os 

autos CONLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 18 de fevereiro de 2020.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000570-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000721-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DELOSMAR GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000428-85.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER CARVALHO FALEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-21.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR FARIA LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001387-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DA GUIA VERAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001093-04.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000818-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001141-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO BORQUILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte requerida a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

legal, sobre o laudo pericial juntado nos autos. Mirassol d'Oeste/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000546-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000878-28.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VERA NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar a parte autora a fim de que se manifeste nos autos, no prazo legal, 

sobre o laudo pericial juntado nos autos. Mirassol d'Oeste/MT, 28 de 

fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000151-69.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO AGUIAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 
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IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000403-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE JESUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000404-57.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ANTONIO LEME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000523-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CINARA SILVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-83.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RILTON CESAR AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000400-83.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:RILTON CESAR 

AIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

05/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000163-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA GALLO PEREIRA NEGOCIOS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JUNIO DOS SANTOS OAB - SP218246 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte da informações deferidas 

pela R. Decisão de Id. 28503893 e juntadas ao Id. 29675205, INTIME-SE a 

autora para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 28 de fevereiro de 2020. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DE FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES MIRASSOL LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000403-38.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:GABRIEL JOSE 

DE FRAGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBSON DOS REIS SILVA 

POLO PASSIVO: BRAVA TELECOMUNICACOES MIRASSOL LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 05/05/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL JOSE DE FRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVA TELECOMUNICACOES MIRASSOL LTDA - ME (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 05 de maio de 2020 às 

15h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003604-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003604-72.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JULIETA DA CONCEICAO 

LIMA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 

Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. Ante a informação de id nº 29596233, nos termos do art. 19, §2º 

da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte autora, eis que não fora 

encontrada no endereço constante nos autos. Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 26 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003519-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003519-86.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIO MENDES SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 29562999, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003913-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA CAVALHEIRO MUNIZ OAB - RS107401 (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003913-93.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

TUTELA ANTECIPADA proposta por LUIZ DA CONCEICAO em desfavor de 

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 

PREVIDENCIA SOCIAL, alegando que o Requerido realizou descontos em 

sua conta referente a serviços não contratados. A decisão proferida em 

ID 27070650 deferiu a inversão do ônus da prova. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à requerida comprovar os fatos extintivos 

de sua responsabilidade, demonstrando a contratação dos serviços pela 

parte autora a justificar os descontos. Em sua contestação, o Requerido 

aduz que o autor realizou a contratação, mas não há possibilidade de 

apresentar a autorização dos descontos, pois, após a assinatura os 

documentos ficam sob a guarda de uma empresa terceirizada. Portanto, o 

Requerido não comprovou a autorização dos descontos. Sendo assim, 

restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, 

sendo a procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, 

então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e 

sua quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a 

cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano 

moral indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício 

previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que 

ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das suas 

necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 

concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 
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incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em 

dobro, o valor descontado indevidamente da conta da autora, no total de 

R$ 170,70 (cento e setenta Reais e setenta centavos), o qual deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003861-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES BLEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003861-97.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MANOEL ALVES BLEZA em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, 

alegando que possui conta na instituição financeira requerida para 

recebimento do seu benefício previdenciário. Ocorre que foram realizados 

diversos descontos não autorizados de seguros e previdências, tendo 

como beneficiários outras instituições. Sustenta a responsabilidade 

objetiva do requerido por ter permitido os descontos não autorizados. O 

Requerido arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, uma vez que atuou 

como mero prestador de serviços financeiros, ou seja, somente 

proporcionou à parte autora sua conta-corrente para movimentações 

financeiras. Os descontos foram realizados por outras empresas. Aduz 

limitação de defesa em ações que tenham como objeto descontos 

realizados por terceiros. A preliminar suscitada se confunde com o mérito 

e com o mesmo será analisada. No mérito, sustenta, em suma, ausência 

de ato ilícito cometido pelo mesmo. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Embora o Banco seja responsável pelos valores a ele 

confiados por seus correntistas, somente as empresas que realizaram os 

descontos possuem capacidade probatória de confirmar a (in)existência 

do contrato ora impugnado pela parte autora. O BANCO RÉU figura no 

presente caso como mero estipulante dos alegados inexistentes 

contratos, atuando apenas como intermediário entre a parte autora e as 

supostas contratadas e atuou como canal de descontos para as mesmas. 

Além disso, no caso concreto, tenho que não cabe aplicar a Teoria da 

Aparência, pois não havia dúvidas para a parte autora sobre quem tinha 

viabilizado a contratação. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos 

do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003866-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA MARTINS TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003866-22.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

LEONTINA MARTINS TOMAZ em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, 

alegando que possui conta na instituição financeira requerida para 

recebimento do seu benefício previdenciário. Ocorre que foram realizados 

diversos descontos não autorizados de seguros e previdências, tendo 

como beneficiários outras instituições. Sustenta a responsabilidade 

objetiva do requerido por ter permitido os descontos não autorizados. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Embora o Banco 

seja responsável pelos valores a ele confiados por seus correntistas, 

somente as empresas que realizaram os descontos possuem capacidade 

probatória de confirmar a (in)existência do contrato ora impugnado pela 

parte autora. O BANCO RÉU figura no presente caso como mero 

estipulante dos alegados inexistentes contratos, atuando apenas como 

intermediário entre a parte autora e as supostas contratadas e atuou como 

canal de descontos para as mesmas. Além disso, no caso concreto, tenho 

que não cabe aplicar a Teoria da Aparência, pois não havia dúvidas para 

a parte autora sobre quem tinha viabilizado a contratação. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003869-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA MARTINS TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003869-74.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 
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em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com pedido de Dano Material e 

Moral proposta por LEONTINA MARTINS TOMAZ em desfavor de 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, alegando que o Requerido realizou 

descontos em sua conta de serviços não contratados, denominado Vida e 

Previdência. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Ab initio, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. 

Friso ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Em sua contestação, o Requerido aduz 

que o autor realizou a contratação, contudo, não juntou aos autos o 

referido contrato. Portanto, não produziu provas a justificar os descontos 

contestados. Sendo assim, restou demonstrado a falha na prestação de 

serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida 

que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à 

análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos 

danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não 

implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos 

indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o 

ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o 

custeio das suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. 

Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida a autora 

transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida em 

sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos imateriais 

suportados. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título 

de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 

8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o Requerido a 

RESTITUIR, em dobro, o valor descontado indevidamente da conta da 

autora, no total de R$ 1.926,62 (mil e novecentos e vinte e seis Reais e 

sessenta e dois centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003868-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINA MARTINS TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003868-89.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Reclamação Com pedido de Dano Material e Moral proposta por LEONTINA 

MARTINS TOMAZ em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

alegando que o Requerido enviou à sua residência cartão de credito, o 

qual não havia solicitado. Narra que, embora não tenha desbloqueado o 

cartão, o demandado realizou descontos em sua conta referente à 

anuidade do mesmo. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Ab initio, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. 

Friso ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. Em sua contestação, o Requerido 

argumenta que o autor quando aderiu ao cartão de crédito do mesmo, teve 

conhecimento de todas tarifas e encargos, cuja cobrança é devida mesmo 

que não haja utilização do cartão. Todavia, o Requerido não apresentou 

sequer o contrato de abertura de conta comprovando que o autor tenha 

aderido ao serviço de cartão de crédito. Nos termos da Súmula 532 do 

STJ, constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem 

prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito 

indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Ainda, corrobora 

as alegações autorais o fato de que nas faturas apresentadas pelo 

Requerido desde o ano de 2014 há cobrança apenas de anuidades e 

taxas, tendo havido apenas uma compra no em dezembro/2016. Sendo 

assim, restou demonstrado a falha na prestação de serviço pelo 

demandado, sendo a procedência do pedido exordial medida que se 

impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos 

danos reclamados e sua quantificação correlata. Quanto aos danos 

morais, embora a cobrança indevida de valores, por si só, não implica 

ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os descontos indevidos 

no benefício previdenciário percebido pela autora comprovam o ato ilícito, 

de modo que ficou privada de parte do valor utilizado para o custeio das 

suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar. Logo, no caso 

concreto, a situação a qual foi submetida a autora transbordou em muito a 

esfera dos dissabores inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é 

devida a reparação pelos danos imateriais suportados. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 
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julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em 

dobro, o valor descontado indevidamente da conta da autora, no total de 

R$ 500,02 (quinhentos Reais e dois centavos), o qual deverá ser corrigido 

pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e 

juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003909-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003909-56.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Reclamação Com pedido de Dano Material e Moral proposta por PEDRO 

GOMES DOS SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A., alegando que o Requerido realizou descontos em sua conta 

referente à anuidade de cartão de crédito que nunca solicitou, tampouco 

utilizou. Invertido o ônus da prova em decisão proferida em ID 27070659. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. É certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, o Requerido argumenta que o 

autor quando aderiu ao cartão de crédito do mesmo, teve conhecimento de 

todas tarifas e encargos, cuja cobrança é devida mesmo que não haja 

utilização do cartão. Todavia, o Requerido não apresentou sequer o 

contrato de abertura de conta comprovando que o autor tenha aderido ao 

serviço de cartão de crédito. Nos termos da Súmula 532 do STJ, constitui 

prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e 

expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável 

e sujeito à aplicação de multa administrativa. Ainda, corrobora as 

alegações autorais o fato de que nas faturas apresentadas pelo 

Requerido desde o ano de 2017 há cobrança apenas de anuidades e 

taxas, não havendo nenhuma compra. Sendo assim, restou demonstrado 

a falha na prestação de serviço pelo demandado, sendo a procedência do 

pedido exordial medida que se impõe. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a cobrança 

indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral 

indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício previdenciário 

percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada 

de parte do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas 

e verba de caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi 

submetida a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores 

inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação 

pelos danos imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) 

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado 

indevidamente da conta da autora, no total de R$ 320,32 (trezentos e vinte 

Reais e trinta e dois centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC 

desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% 

ao mês desde a citação válida. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003910-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo 1003910-41.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Dano Material e 

Moral proposta por PEDRO GOMES DOS SANTOS em desfavor de 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, alegando que o Requerido realizou 

descontos em sua conta de serviços não contratados, denominado Vida e 

Previdência. A decisão proferida em ID 27070667 deferiu a inversão do 

ônus da prova. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Passo à análise do mérito. É certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 
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a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à instituição 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a 

contratação dos serviços pela parte autora a justificar os descontos. Em 

sua contestação, o Requerido aduz que o autor realizou a contratação, 

contudo, não juntou aos autos o mesmo. Sendo assim, restou 

demonstrado a falha na prestação de serviço pelo demandado, sendo a 

procedência do pedido exordial medida que se impõe. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Quanto aos danos morais, embora a cobrança 

indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral 

indenizável, tenho que os descontos indevidos no benefício previdenciário 

percebido pela autora comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada 

de parte do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas 

e verba de caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi 

submetida a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores 

inerentes à vida em sociedade, razão pela qual é devida a reparação 

pelos danos imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; b) 

CONDENAR o Requerido a RESTITUIR, em dobro, o valor descontado 

indevidamente da conta da autora, no total de R$ 280,85 (duzentos e 

oitenta Reais e oitenta e cinco centavos), já deduzido o valor 

comprovadamente estornado pelo demandado, o qual deverá ser corrigido 

pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e 

juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003734-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE RAMALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003734-62.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO (declaração de inexistência de débito –dano material e 

moral –tutela antecipada de urgência) proposta por IRENE RAMALHO 

SILVA em desfavor de MS GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - ME, alegando 

que a requerida realizou descontos em sua conta bancária, no entanto, 

não contratou o referido serviço. A decisão proferida em ID 25377793 

deferiu a inversão do ônus da prova e concedeu os efeitos da tutela 

antecipada determinando a suspensão do desconto mensal objeto da 

presente ação, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena 

de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada ao teto do juizado. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Reporto-me ao julgamento do 

mérito. É certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à instituição 

comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, demonstrando a 

contratação dos serviços pela parte autora a justificar os descontos. Em 

sua contestação, a Requerido aduz que os descontos são oriundos de 

contrato firmado pela parte autora. Todavia, o termo de adesão juntado 

pela Requerida apresenta divergência quanto ao endereço do contratante. 

Ademais, a assinatura é incompatível com os demais documentos da 

autora juntados aos autos. Sendo assim, restou demonstrado a falha na 

prestação de serviço pelo demandado, sendo a procedência do pedido 

exordial medida que se impõe. Constatada, então, a responsabilidade da ré 

passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Quanto aos danos morais, embora a cobrança indevida de valores, por si 

só, não implica ocorrência de dano moral indenizável, tenho que os 

descontos indevidos no benefício previdenciário percebido pela autora 

comprovam o ato ilícito, de modo que ficou privada de parte do valor 

utilizado para o custeio das suas necessidades básicas e verba de 

caráter alimentar. Logo, no caso concreto, a situação a qual foi submetida 

a autora transbordou em muito a esfera dos dissabores inerentes à vida 

em sociedade, razão pela qual é devida a reparação pelos danos 

imateriais suportados. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a liminar 

deferida; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos 

morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ; c) CONDENAR a Requerido a RESTITUIR, em 

dobro, o valor total de R$ R$ 72,00 (setenta e dois Reais), valor este que 

deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, 

Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 
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Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003790-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GUIOMAR DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003790-95.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por IGOR GUIOMAR DE ARAUJO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, alegando que não possui vínculo 

contratual com o Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido do Requerido de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelo mesmo. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. A parte autora requereu a produção de prova grafotécnica, a qual, 

inicialmente é incompatível com o rito dos juizados especiais. Entretanto, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, as assinaturas apresentadas para 

abertura do contrato é compatível com a assinatura acostada no termo de 

audiência. Ademais, não há notícias nos autos que a autor tenha perdido 

os documentos ou sido furtado, afastando os indícios de fraude, razão 

pela qual, indefiro o pedido e passo ao julgamento antecipado do feito. Não 

havendo mais preliminares, reporto-me ao julgamento do mérito. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

não assiste razão à parte autora. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. 

Friso ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. O Requerido argumenta que o débito em 

questão é referente a cartão de crédito, que tinha como forma de 

pagamento débito em conta, no entanto, o autor deixou de realizar os 

pagamentos. O Requerido trouxe aos autos extrato de faturas com débito 

em conta de titularidade do autor, afastando quaisquer indícios de fraudes. 

Apresentou também contrato, cuja assinatura é compatível com os demais 

documentos que instruem o processo. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, não 

há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 

77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 

litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Sentença publicada eletronicamente. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000401-73.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROSSI JUNIOR (EXEQUENTE)

BRUNO RODRIGO DE SOUZA (EXEQUENTE)

REGINALDO GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000401-73.2017.8.11.0011. EXEQUENTE: LEANDRO ROSSI JUNIOR, 

BRUNO RODRIGO DE SOUZA, REGINALDO GOMES DA SILVA 

EXECUTADO: CLAUDINEY DE LIMA Vistos. INDEFIRO o pedido de penhora 

vertido em id nº 28411108, porquanto restar inócuo, tendo em vista que 

não consta dos autos o número do CPF do executado, o que impossibilita a 

busca via BacenJud. Assim, INTIME-SE a requerente para que promova o 

regular prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias. Com o transcurso do 

prazo in albis, reitere a intimação na modalidade pessoal, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-32.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIQUELI NERIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000384-32.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ROSIQUELI NERIS SANTOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 445 de 813



REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que o 

comprovante de endereço constante dos autos encontra-se com data 

superior a 03 (três) meses de validade, não havendo como este Juízo 

identificar que de fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. 

Há que se pontuar que tal providência se faz necessária para evitar 

ajuizamento de ações com competência errônea, bem como com o olhar 

volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos jurisdicionados, 

resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o cenário atual 

evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento das partes. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E 

DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003619-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003619-41.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA DA PENHA PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 29563003, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003780-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003780-51.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 29586141, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003641-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003641-02.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por FABIANA PEREIRA REZENDE em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo por um 

débito no valor de R$ 72,08 (setenta e dois Reais e oito centavos). 

Deferida a inversão do ônus da prova na decisão proferida em ID 

27887740. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003333-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUEEDS ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003333-63.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Inexistência de Débito c/c Dano Moral proposta por GUEEDS 

ALVES DE CAMPOS em desfavor de BANCO BRADESCO, alegando, em 

suma, que o Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito, 

contudo, desconhece o débito em questão. A parte Requerida juntou ao 

corpo da contestação contrato de abertura de conta que alega ter sido 

assinado pela parte autora. Em análise à assinatura do contrato 

comparada aos demais documentos juntados aos autos, resta dúvida se 

há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AGUILA PINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. CARI INFORMATICA (REQUERIDO)

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001946-47.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTIUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por FERNANDO AGUILA PINHAL em face de 
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WAL MART BRASIL LTDA e R. D. CARI INFORMATICA, alegando que 

adquiriu no site da primeira Requerida, em 17.10.2018, um Console 

Playstation 4 Pro Novo Modelo Ps4, 1tb 1 tera bytes 4k Sony, sendo a 

segunda requerida vendedora do produto. Decorrido o prazo 

convencionado para entrega, o autor não recebeu o produto, tampouco foi 

restituído pelo valor pago. O autor requereu a desistência do processo em 

relação a segunda Requerida, a qual foi homologada em sentença 

proferida no ID 24417006. Não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois, os documentos juntados comprovam que o 

autor realizou a transação no site da primeira Requerida. Contudo, não há 

que se falar em ilegitimidade passiva do mesmo, uma vez que atuou como 

intermediador da venda. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMPRA EFETUADA PELA INTERNET. 

PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESFAZIMENTO DA COMPRA COM A 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MERCADO LIVRE. LEGITIMIDADE PARA 

FIGURAR NO POLO PASSIVO. PAGAMENTO REALIZADO PELO MERCADO 

PAGO. MESMO GRUPO ECONÔMICO. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. PAGAMENTO REALIZADO SEM A ENTREGA DA 

MERCADORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71006967947, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, 

Julgado em: 18-05-2018) Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir 

por perda do objeto, uma vez que o valor foi restituído após o ajuizamento 

da demanda. Passo ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida sustenta em sua defesa que o autor 

realizou a compra através de Marketplace, serviço que serve apenas de 

plataforma para reunir vendedores e facilitar a vida do consumidor. Ocorre 

que, ainda que o produto tenha sido vendido por outro fornecedor, a 

Requerida disponibiliza tal serviço em sua plataforma, portanto, é 

responsável objetivamente pelo serviço oferecido ao consumidor. A 

responsabilidade da Requerida é objetiva, devendo responder pelos danos 

causados independente de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. Merece 

prosperar o pedido de danos morais formulado pela Reclamante. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. No que tange ao pleito de ressarcimento do valor pago pelo 

produto, é incontroverso que este foi restituído, razão pela qual este 

pedido resta prejudicado. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

empresa-reclamada a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 

c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a 

citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir 

deste decisum (Súmula 362 do STJ); Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000377-40.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL PEREIRA JACINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO AMORIM MARANGON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000377-40.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: ELIEL PEREIRA JACINTO 

EXECUTADO: ALESSANDRO AMORIM MARANGON Vistos. CITE-SE o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829 do CPC). Fixo os honorários advocatícios 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, consignando que em 

caso de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicado pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo aos exequentes. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de 

dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 26 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARA DE MELO LESO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000042-21.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: JEAN DIAS FERREIRA 

EXECUTADO: LUCIANA MARA DE MELO LESO Vistos. DEFIRO o pedido de 

ID n. 29540790, razão pela qual DETERMINO a citação do executado no 

endereço ora informado, nos termos da decisão exordial, via 

correspondência. Caso a diligência reste infrutífera, À requerente para 
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pugnar o que de direito em 15 (quinze) dias. Transcorrendo o prazo in 

albis, INTIME-SE pessoalmente a requerente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Por fim, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 

de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001867-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 28536673, bem como da expedição de Alvarás 

de Levantamento nos presentes autos sob nºs 589866-8 e 589870-6 , 

consoante determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001959-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CRISTINA DOS SANTOS BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id.29420068, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 589622-3, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 29534226, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 590243-6 consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001885-55.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO(A))

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001885-55.2019.8.11.0011. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que a requerente pugna pela extinção do feito, tem-se que 

fora satisfeita a obrigação (id nº 29688625). Como de conhecimento, as 

causas de extinção dos feitos executivos estão elencadas no art. 924 e 

incisos do CPC, sendo certo que a referida extinção somente produzirá 

efeito quando for declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que 

houve o cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003910-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003910-41.2019.8.11.0011. REQUERENTE: PEDRO GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. Sem relatório, 

nos termos do artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, 

embora já exista sentença de mérito prolatada nos autos, em se tratando 

de direito disponível, e as partes maiores e capazes para transigir, não 

vejo óbice à homologação do acordo ora firmado. Inclusive, a 

jurisprudência perfilha desse entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS 

SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos 

patrimoniais de caráter privado, o acordo celebrado entre as partes deve 

ser homologado pelo juiz para que surta seus jurídicos e processuais 

efeitos. Nada impede que seja celebrada e homologada transação após a 

sentença de mérito, sem que isso implique afronta aos artigos. 463 e 471 

do diploma processual vigente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE 

PLANO, PORQUE MANIFESTAMENTE PROCEDENTE. (TJ-RS - AI: 

70047613336 RS , Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 

Data de Julgamento: 28/02/2012, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 14/03/2012) Prima facie, mister 

discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a 

pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos 

a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada 

mais resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a 

autocomposição de id nº 29682719 em todos os seus termos e cláusulas, 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Certifique-se o trânsito em julgado, e 

após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-31.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 
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1000397-31.2020.8.11.0011. REQUERENTE: KEILA ALVES DE MOURA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que o comprovante de 

endereço constante dos autos encontra-se com data superior a 03 (três) 

meses de validade, não havendo como este Juízo identificar que de fato a 

parte ainda se encontra residindo naquele local. Há que se pontuar que tal 

providência se faz necessária para evitar ajuizamento de ações com 

competência errônea, bem como com o olhar volvido a uma melhor 

prestação jurisdicional aos jurisdicionados, resguardando-os de ser alvo 

de fraudes, tendo em vista o cenário atual evidenciado de demandas 

ajuizadas sem o conhecimento das partes. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E DE 

PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos 

do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000371-33.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000371-33.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente 

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). Ademais, DETERMINO a 

intimação da exequente para que apresente o(s) original(is) da(s) 

Certidão(ões) de Honorários Advocatícios objeto da presente ação, em 

obediência ao disposto no art. 425, § 2º, do CPC/15. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001109-89.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE VERSALLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 29534205, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 590244-4, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-90.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000406-90.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:FLAVIA 

MARZOCHI TEIXEIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO 

CESAR MARTINS CUNHA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

05/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000158-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 450 de 813



VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 29456690, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 590563-P, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001766-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 29540733, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 590467-6, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000631-47.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. 

Decisão/Sentença de Id. 29457912, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 590568-0, consoante 

determinado pela referida decisão/sentença, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003325-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI GOBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29712057. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 28 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROSA BARBOSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000264-57.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCOS ROSA BARBOSA 

BISPO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o 

retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes 

para pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001843-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001843-06.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: ANA PAULA PEREIRA ALVES Vistos. A despeito da 

manifestação vertida pela exequente em id nº 29159457, onde pugna pela 

expedição de certidão de crédito, tal medida é incompatível com o 

prosseguimento da execução, uma vez que abarca o valor exequendo, 

materializando-se novo instrumento para futura nova execução ou outra 

medida judicial cabível. Dessa feita, DETERMINO a intimação da exequente 

para que esclareça se pretende o prosseguimento do presente feito, sem 

a expedição da certidão vindicada, ou, se detém interesse em sua 

extinção com a conseguinte expedição vindicada, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sendo o silêncio interpretado como desinteresse no prosseguimento. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-89.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELAMY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

YASMIM DUARTE SODRE (EXECUTADO)

ALEXANDRE GONCALVES VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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REINALDO FERRAZ DE PAULA OAB - MT8207/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

8010028-89.2011.8.11.0011. EXEQUENTE: DANILO CEZAR OCHIUTO 

EXECUTADO: BELAMY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME, YASMIM 

DUARTE SODRE, ALEXANDRE GONCALVES VIEIRA Vistos. A despeito do 

pugnado pelo exequente em id retro, o bloqueio levada à efeito, e, 

infrutífero, já fora nas contas vinculadas ao CPF ora informado. Assim, 

DETERMINO a intimação do exequente para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Em seguida, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 28 de fevereiro 

de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001695-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001695-29.2018.8.11.0011. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: ESTEVAM RODRIGUES PEREIRA Vistos. Dispensado o 

relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista 

que já fora procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em 

favor da autora, oportunidade em que requereu o arquivamento do feito, 

conforme manifestação de ID 229256077, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE 

a exequente para adequar seu pedido inserido no id nº 29592034. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010142-86.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANDRE NATALINO MAZZARINI XAVIEIR (TERCEIRO INTERESSADO)

EDVALDO LEONEL CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010142-86.2015.8.11.0011. REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: RODOFAIXA TRANSPORTES LTDA Vistos. Considerando que 

a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor 

do petitório de id nº 299630252, determino: I – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida 

penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-14.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICE DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000004-14.2017.8.11.0011. REQUERENTE: EDENICE DE ALMEIDA LIMA 

REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) Vistos. Considerando que a 

parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 29628288, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003741-54.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILCELI PAMELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 
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1003741-54.2019.8.11.0011. REQUERENTE: NILCELI PAMELA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 29605152, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003640-17.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE VIDROS MAZALINS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003640-17.2019.8.11.0011. REQUERENTE: DISTRIBUIDORA DE VIDROS 

MAZALINS LTDA - EPP REQUERIDO: EGLEISSON MARQUES DE OLIVEIRA 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 29604674, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003760-60.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003760-60.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WILLIAN NUNES MARTINEZ em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando, em suma, que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. Deferida a inversão do ônus da prova e 

concedido os efeitos da tutela de urgência determinando que a Requerida 

se ABSTENHA de incluir o nome do autor aos órgãos de proteção ao 

crédito, ou seja, em SPC, SERASA e aos demais congêneres, referente ao 

objeto da ação, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena 

de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), limitada ao teto do juizado na decisão proferida em ID 25419349. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, 

apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos 

órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida não comprovou a contratação a justificar a cobrança e 

consequente restrição. Não demonstrada a legitimidade da cobrança, a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 
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inicial para o fim de: a) Confirmar a liminar deferida; b) DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010971-80.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY CAROLINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1010971-80.2019.8.11.0001 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MICHELLY CAROLINE DOS SANTOS 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro 

restritivo por um débito no valor de R$ 196,79 (cento e noventa e seis 

Reais e setenta e nove centavos). Deferida a inversão do ônus da prova 

na decisão proferida em ID 24723774. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. O Requerido arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O 

interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF, razão pela qual 

rejeito a preliminar arguida. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Não 

demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do 

débito medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes, que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, 

evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de 

crédito por débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, bem como o valor da negativação. Assim, sopesando 

tais critérios, aliados ao valor das negativações e ao fato de que o autor 

possui outras negativações posteriores, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3. 000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003642-84.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS MARASSI OAB - MT27010/O (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI OAB - MT27104/O 

(ADVOGADO(A))

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODARTE CAMOZZI OAB - GO0018727A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003642-84.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

VALCIR RODRIGUES VIEIRA em desfavor de SPE OLIMPIA Q27 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, alegando que adquiriu da 

Requerida um apartamento tipo resort localizado em Olímpia/SP e paga 

mensalmente o bem, via boleto bancário que recebe por e-mail. Ocorre que 

em janeiro/19 o boleto não foi enviado com 3 dias de antecedência como 

de costume e sim no dia do vencimento. Narra que constatou que o banco 

recebedor que constava neste boleto não era o mesmo dos boletos 

anteriores, contudo, não viu anormalidade nesta alteração e pagou-o. 

Todavia, após o pagamento, foi contatado pela Requerida pois não havia 

constado o pagamento. Após enviar o boleto e comprovante de 
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pagamento para a mesma, recebeu a notícia que o boleto pago era falso. 

Aduz que as peculiaridades do boleto impediram constatar qualquer 

irregularidade no mesmo. Atribui responsabilidade objetiva à Requerida e 

requer a restituição em dobro do valor pago, bem como o ressarcimento 

pelos prejuízos extrapatrimoniais. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de ilegitimidade 

passiva se confunde com o mérito e assim será analisada. Não havendo 

mais preliminares, reporto-me ao julgamento do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. A Requerida aduz que o boleto pago pelo 

autor não confere com o padrão de boletos emitidos por esta. Pugna pelo 

reconhecimento de ausência de responsabilidade da mesma. Infere-se do 

comprovante de pagamento que a razão social beneficiária difere daquela 

apresentada em todos os boletos anteriores, Forte Securitizadora S.A. 

Desta forma, o autor deveria ter diligenciado no intuito de confirmar as 

informações divergentes com a Requerida, pois, houve duas alterações 

significativas no boleto: banco recebedor e razão social beneficiária, 

elementos suficientes para causar estranheza ao homem médio. Vale 

ressaltar que o consumidor deve agir com o mínimo de cautela no momento 

de pagamentos a fim de evitar fraudes como no caso em apreço. Portanto, 

é manifesto que a autora fora vítima de estelionato, não tendo a Requerida 

concorrido para o ato ilícito praticado por terceiro de má-fé que se utilizou 

de seus dados para praticar a fraude, razão pela qual a improcedência é 

medida impositiva. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC; Sentença publicada eletronicamente. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000099-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MELO FILHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29696996. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 28 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000328-96.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ED PAULO VISCOVINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LEAL OAB - MT23086/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR BRUNO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 29699975. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 28 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003672-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE MORAES OAB - MT24464/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003672-22.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GUILHERME 

HENRIQUE MORAES em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, alegando 

que, em que pese ter saldo em conta, seu cartão de débito foi recusado 2 

vezes no estabelecimento comercial Posto Danúbio Azul LTDA. INDEFIRO 

o pedido de concessão da Justiça Gratuita, por ser advogado atuante na 

comarca e não haver comprovação de sua hipossuficiência, mas no 

sentido contrário. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O Requerido arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, no entanto, esta se confunde com o mérito e com o 

mesmo será analisada. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

Requerido aduz em sua contestação que cabe ao banco apenas receber 

o pagamento, sendo as operadoras do cartão a responsabilidade do envio 

do pagamento. Ocorre que a responsabilidade da instituição financeira é 

objetiva, uma vez que trata-se do risco do empreendimento, sendo pois, 

responsável por eventual falha de serviço. O autor comprovou que havia 

em sua conta saldo disponível para o pagamento, bem como os estornos 

realizados ante a negativa da transação. Assim, a conduta noticiada 

ostenta potencial ofensivo à direito da personalidade da parte reclamante, 

a qual faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial 

experimentado, visto que se sujeitou a uma situação vexatória, 

inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Neste sentido: Recurso 

Inominado: 1000124-44.2018.8.11.0004 Origem: OITAVO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A 

Recorrida: POLLYANA SOARES MATOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 22/03/2019 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONSUMIDOR. RECUSA INDEVIDA DE CARTÃO DE DÉBITO . SALDO EM 

CONTA . POSTERIOR COBRANÇA E ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos 

morais ao argumento de que teve o seu cartão de débito recusado 

indevidamente, a despeito da existência de saldo suficiente para 

pagamento da compra, o que lhe causou enorme constrangimento perante 

o comércio local. 2. Restou demonstrado no feito a ilegalidade do desconto 

lançado na conta corrente da consumidora e o respectivo estorno, bem 
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como a recusa do cartão de débito , a despeito da existência de saldo , 

fazendo jus a Recorrida ao recebimento de indenização por danos morais. 

3. A recusa de pagamento por meio de cartão de débito , sob a alegação 

de inexistência de saldo bancário, o que restou comprovado inocorrente, 

com a exposição da Recorrida à desconfiança pública implica em prejuízos 

indenizáveis na forma de reparação por danos morais. 4. Na fixação do 

montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a 

capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas 

a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés 

pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 5. 

Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais) que não 

guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a 

adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos 

análogos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (N.U 1000124-44.2018.8.11.0004, TURMA 

RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal 

Única, Julgado em 22/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019) Comprovada 

a existência do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de 

afastar a responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o 

Requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir 

desta data. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000502-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. D. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR BARBOSA DA CUNHA OAB - PR74052 (ADVOGADO(A))

EDINALDO GUSMAO DA SILVA OAB - PR79964 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000502-45.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ PATRIK DUARTE DA MAIA REQUERIDO: JESSY DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda 

ajuizada por Luiz Patrik Duarte da Maia em face de Jessy de Oliveira. 

Depreende-se dos autos que o Autor é genitor da criança Luiza Vitória de 

Oliveira da Maia, nascida em 12 de Dezembro de 2012. Segundo consta, 

em 10/09/2016 fora formalizado acordo extrajudicial de guarda, segundo o 

qual a guarda da infante seria exercida de forma compartilhada pelos 

genitores. Não obstante, o Autor alega que desde então passou a exercer 

a guarda de fato da criança. Extrai-se dos Autos que em meados do ano 

de 2017 o Autor mudou-se para esta cidade de Nova Mutum trazendo 

consigo a infante, onde atualmente reside com sua nova companheira, 

além do filho desta também menor de idade. Informa que em razão do forte 

vínculo afetivo com a filha, deseja regularizar a situação da guarda da 

infante inclusive para viabilizar a prática de atos civis por parte desta, que 

por se tratar de pessoa incapaz, necessita ser devidamente 

representada. Deste modo, pugnou pela concessão da guarda provisória, 

dentre outros. Com a inicial, juntaram-se documentos para comprovar o 

alegado. Decisão inicial de ID 12885960, postergando a análise do pedido 

liminar e determinando a realização do estudo psicossocial na residência 

da parte Requerida, o qual até o presente momento, em razão de 

inviabilidade de realização no Juízo Deprecado, não fora realizado, 

conforme se extrai do documento de ID 28352346. Citada, a Requerida 

apresentou contestação por meio de advogado constituído, com pedido 

contraposto, oportunidade em que requereu a designação de audiência de 

instrução em julgamento para sua oitiva. Instada a se manifestar, a parte 

Autora requer a decretação da revelia da parte Demandada, com o 

julgamento antecipado do feito. Alternativamente, a designação de 

audiência de instrução (fl. 39). Relatório de Estudo Psicossocial na 

residência da infante, ID 15613571, páginas 01/04. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. Em que pese a 

inexistência de estudo psicossocial na residência da Requerida, procedo 

com a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência 

com base no estudo realizado na residência da infante. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. No que concerne ao 

pedido de guarda provisória da criança Luiza Vitoria Oliveira da Maia 

formulada pelo Autor, convém ressaltar que a guarda sempre deve 

atender aos interesses do infante, e conforme dispõe o art. 1.584, § 5°, do 

Código Civil, ao Juiz é conferido a discricionariedade de determinar o 

exercício da guarda em observância as relações de afinidade e 

afetividade. A criança em questão reside com o genitor a mais de 03 (três) 

anos, encontrando-se inserida no núcleo familiar ao qual faz parte, onde, 

ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente lhe são 

proporcionados os aparatos necessários para um desenvolvimento sadio. 

A situação em relação ao Autor Luiz Patrik Duarte da Maia deve ser 

analisada em consonância com o estudo psicossocial apresentado (ID 

15613571, páginas 01/04): “(...) Após entrevistas e observações, 

podemos concluir que o Senhor Luiz Patrik apresentou todas os requisitos 

para ter a guarda da filha, o primeiro requisito é o AMOR e este 

demonstrou que tem, pois, a criança já se encontra sob seus cuidados e 

de Bianca há vários anos. (...) ” (Sic – fl. 03). No tocante as necessidades 

da criança e o seu atendimento como dever dos responsáveis, importante 

é a lição da Ministra Nancy Andrighi, que assim nos apresenta: “Deveres 

dos pais. Genitor que revela melhores condições de exercício de guarda. 

Ao exercício da guarda sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, que não se pode delir, em momento algum, 

portanto o instituto da guarda foi concebido, de rigor, para proteger o 

menor, para colocá-lo a salvo de situação de perigo, tornando perene sua 

ascensão à vida adulta. Não há, portanto, tutela de interesses de uma ou 

de outra parte em processos deste jaez; há tão somente a salvaguarda do 

direito da criança e do adolescente, de ter, para si prestada, assistência 

material, moral e educacional, nos termos do ECA 33. Devem as partes 

pensar, de forma comum, no bem-estar dos menores, sem intenções 

egoísticas, caprichosas, ou ainda de vindita entre si, tudo isso para que 

possam, os filhos, usufruir harmonicamente da família que possuem, tanto 

a materna quanto a paterna, porque toda criança ou adolescente tem 

direito a ser criado e educado no seio da sua família, conforme dispõe o 

ECA 19. A guarda deverá ser atribuída ao genitor que revele melhores 

condições para exercê-la e, objetivamente, maior aptidão para propiciar ao 

filho afeto – não só no universo genitor-filho como também no do grupo 

familiar e social em que está a criança ou o adolescente inserido -, saúde, 

segurança e educação. Melhores condições, para o exercício da guarda 

menor, evidencia, acima de tudo, o atendimento ao melhor interesse da 

criança, no sentido mais completo alcançável, sendo que o aparelhamento 
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econômico daquele que se pretende guardião do menor deve estar 

perfeitamente equilibrado com todos os demais fatores sujeitos à prudente 

ponderação exercida pelo juiz que analise o processo.” (STJ, 3ª T., REsp 

964836/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 2.4.2009, DJE 4.8.2009, in 

Rosa Nery, Tratado, v.IV, p.495). (Sem grifos no original). Assim, os 

coerentes argumentos expostos na inicial, aliados ao estudo psicossocial, 

são suficientes à demonstração da plausibilidade de seu direito, em 

especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, 

“caput”, do Código de Processo Civil, uma vez que, presentes os 

requisitos legais, para fins de: CONCEDER a guarda provisória da infante 

Luiza Vitoria Oliveira da Maia ao Requerente Luiz Patrik Duarte da Maia, 

forte no art. 1.584, § 5°, do Código Civil c.c. o art. 33 e seguintes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, expeça-se o competente 

termo de guarda e responsabilidade em nome do genitor Luiz Patrik Duarte 

da Maia. Considerando que não há questões processuais pendentes, dou 

o feito por saneado e determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, V, do Código de Processo 

Civil. Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos 

necessita da realização de audiência, designo audiência de instrução para 

o dia 19 de março de 2020, às 14h00min, sem prejuízo da conciliação das 

partes, consoante dispõe o art. 359 do CPC, salientando que por ocasião 

do referido ato, também será ouvida a menor. A necessidade de 

realização de eventual prova pericial será decidida após a realização da 

solenidade retro. Intime-se as partes para, querendo, arrolarem as 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de 

Processo Civil). Intime-se o Autor Pessoalmente, uma vez que, patrocinado 

pela Defensoria Pública. No que concerne à intimação das testemunhas, 

determino sejam estas intimadas por oficial de justiça, no caso de 

patrocínio da causa pela Defensoria Pública, conforme o art. 455, § 4°, IV, 

do Manual de Processo Civil. Contudo, se tratando de testemunhas 

arroladas pela parte representada por advogado, cabe ao Advogado que 

as arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil. Por fim, determino a expedição de ofício a 

Assistência Social da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, solicitando a 

realização de , Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 12 de Fevereiro de 2020 Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 2407-10.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO HAMERSKI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Aparecida Zanella - 

OAB:PR 67.842

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 111, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 977-28.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Gregório Maschietto, Marcelo 

Aparecido Maschietto, Aleteia Medici Maschietto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918, Louise Rainer 

Pereira Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Referente a 

intimação das partes executadas não assistidas por advogado (Marcelo 

Aparecido Maschietto e Aleteia Medici Maschietto). Cumpre especificar 

que um dos executados possui endereço na cidade de Santa Rita do 

Trivelato - MT, pertencente à jurisdição deste município de Nova Mutum - 

MT, e que o valor da diligência para àquela urbe é de R$ 750,00 

(Setessentos e Cinquenta Reais), conforme calculado pelo sistema no 

momento da emissão da guia de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71086 Nr: 3614-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Eloiza 

Cristina Castelan, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Filippelli - OAB:MT 

15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 824/832, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117388 Nr: 2480-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Gustavo Mueller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtra Administradora de Consórcios Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gilmar dos Santos - 

OAB:PR/34505

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rodrigues dos 

Santos - OAB:SP 196.461, Jean Colin Talavera - OAB:230.711-SP, 

renata cristina tavernaro bresciani - OAB:316000, Vanessa dos 

Santos Lopes - OAB:18468-MT

 Nos termos do artigo 1209 da CNGC, intimo a parte embargada da decisão 

proferida Às fls. __: istos, etc.

Trata-se Ação de Embargos à execução, ajuizado por Roque Gustavo 

Mueller, em face de Valtra Administradora de Consórcios Ltda., todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Narra o embargante, em breve síntese, que está sendo executada nos 

autos de Execução de Título Extrajudicial, cód. 91579, no valor de R$ 

562.152,73 (quinhentos e sessenta e dois mil cento e cinquenta e dois 

reais e setenta e três centavos) oriundos de diversos grupos de 

consórcio.

 Afirma ainda que em garantia ao contrato foi constituída a alienação 

fiduciária dos bens constantes nas notas fiscais n° 10.546, 10.547, 

10.548 e 10549.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo à execução, a 

decretação da nulidade da execução, a redução da penhora realizada, e 

no mérito o julgamento procedente dos embargos para reconhecer a 
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ilegalidade da cobrança dos honorários, a compensação de valores pagos 

a maior e a definição de do valor correto da execução.

 Com a inicial vieram os documentos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, anoto que os documentos às fls. 11/15, não confirmam a 

penhora dos bens descritos à fl. 06, de modo que não consta certeza 

acerca da garantia do feito executivo, quando, então, postergo a análise 

acerca da atribuição de efeito suspensivo para após a manifestação da 

parte Embargada.

Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, ouça-se a parte 

Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação, bem como informe acerca da penhora informada 

na petição inicial, precisamente as fls. 05/06.

Por medida de economia processual, a norma não exige a citação da parte 

Embargada (Exequente), mas apenas sua ouvida em 15 (quinze) dias, a 

qual pode realizar-se na pessoa do Advogado constituído nos autos da 

Ação de Execução, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-84.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR CARNAUBA DA COSTA OAB - SC44381 (ADVOGADO(A))

JULIANA ROCHA CARNAUBA DA COSTA OAB - PR64065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. O. S. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE LUIZ TAMEIROS OAB - BA53698 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000426-84.2019.8.11.0086 

Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar as partes, na pessoa 

do seu procurador, acerca de decisão proferida nos autos, contudo, sem 

publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da CNGC/MT de 2016, 

com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em segredo de justiça, 

as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico indicarão apenas as iniciais 

das partes, além da natureza da ação, número dos autos e o(s) nome(s) 

do(s) advogado(s)”.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46795 Nr: 2218-08.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:SP 98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para manifestar-se 

sobre a proposta de honorários periciais apresentada às fls. 404/409, em 

5 (cinco) dias, conforme artigo 465, §3º, NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51709 Nr: 2733-09.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Trindade de Oliveira, Ely Trindade da 

Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

Defiro o pedido de carga formulado pelo advogado Luis Felipe Lammel à fl. 

123-v.

Após a devolução dos autos em cartório pelo causídico peticionante, 

retornem conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51822 Nr: 2840-53.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Gomes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Vistos.

Defiro o pedido de carga formulado pelo advogado Luis Felipe Lammel à fl. 

116-v.

Após a devolução dos autos em cartório pelo causídico peticionante, 

retornem conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74231 Nr: 2756-81.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:MT 14.992-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu advogado, para manifestar 

acerca do comprovante de pagamento de fls. 149/151, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101881 Nr: 1395-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora e avaliação de fls. 45/52, bem 

como da impugnação do auto de avaliação respectivo de fls. 53/56, 

requerendo que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47357 Nr: 2781-02.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 
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de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Soliman Comércio de Motocicletas - ME, 

Márcia Solimam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Roveda Junior - 

OAB:5688-A, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Zilaudio Luiz 

Pereira - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 176, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101735 Nr: 1305-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEIXOTO VIEIRA, Alcirio 

Klemer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, para informar o cmprimento do 

acordo sob pena de concordância tácita, no prazo de 05 (cinco) dias, 

tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114504 Nr: 1020-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rafael de Arruda Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 49, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97476 Nr: 4754-79.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a insuficiência de provas apresentadas pelo executado na tentativa 

de comprovar aos autos o pagamento da dívida, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indique uma conta bancária específica 

em nome do executado, a fim de que possa ser realizada a busca da 

quantia executada pelo Sistema Bacenjud.

Informada a conta, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-05.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON TADEU LAMIM OAB - MT0016012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010404-05.2015.8.11.0086 Valor da causa: R$ 31.520,00 ESPÉCIE: 

[Obrigações, DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: JULIO CEZAR DE SA Endereço: Avenida DOS UIRAPURUS, 374, N, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: MAYCON TADEU LAMIM - MT0016012A POLO PASSIVO: 

Nome: TELEFÔNICA BRASIL S/A Endereço: Avenida Engenheiro Luiz 

Carlos Berrini , 1376, Morumbi, SÃO PAULO - SP - CEP: 46899-999 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA 

SODRE - MT13333-O Senhor(a): JULIO CEZAR DE SA Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria acerca da petição retro juntando 

comprovante de pagamento/depósito, para que se manifeste nos autos e 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão e desistência tácita do feito. NOVA MUTUM, 27 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 
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https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-45.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA REGINA SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000394-45.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ANDREIA 

REGINA SOUZA ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA 

REGINA NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

14/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARY KRIEGER GIROTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1000740-64.2018.8.11.0086 Reclamante: GBS Agência de Viagens e 

Turismo Ltda Me Reclamada: Rosemary Krieger Girotto. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que foi apresentada justificativa de 

ausência à audiência de conciliação de id. 29085114 pela reclamada, bem 

como, houve pedido de redesignação pela reclamante. Desta forma, 

designe-se nova data para a audiência de conciliação e intimem-se as 

partes para comparecimento. Cumpra-se. Às providências. Cássio Leite 

de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-97.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA GIORDANI CARLOT MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000397-97.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:BIANCA 

GIORDANI CARLOT MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR 

POLO PASSIVO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 14/04/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-82.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000398-82.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MAILSON DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE CORDEIRO 

GALVÃO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 15/04/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-67.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000399-67.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:MAILSON DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEIDIANE REZENDE CORDEIRO 

GALVÃO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 15/04/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002329-57.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CLEMENTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES OAB - MT16282/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA ANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO OAB - GO17394 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº: 

1002329-57.2019.8.11.0086 Reclamante: Marcelo Clementino da Silva 

Reclamada: Santa Ana Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vistos, etc. 

Acolho a justificativa de ausência à audiência de conciliação, conforme 

petição de id. 29085114 e seus anexos. Desta forma, designe-se nova 

data para a audiência de conciliação e intimem-se as partes para 

comparecimento. Cumpra-se. Às providências. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002011-74.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANILTON RIEDIGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1002011-74.2019.8.11.0086 Reclamante: M. D. Pereira Comércio - EPP 
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Reclamado: Anilton Riediger Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico 

que o Reclamado não foi devidamente citado e intimado para a audiência 

de conciliação, conforme consta da certidão da oficial de justiça [id. 

23852025], razão pela qual indefiro o pedido de decretação da revelia. 

Desta forma, designe-se nova data para a audiência de conciliação e 

intimem-se as partes para comparecimento. Consigno que a parte autora 

deverá observar os termos do enunciado 141 do Fonaje, sob pena de 

extinção do processo ex vi art. 51, I da Lei nº 9.099/95 I. Cumpra-se. Às 

providências. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001639-28.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS 

SANTOS MAIA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Inicialmente a Reclamada levanta preliminar alegando a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão da 

mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. 

Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta no id. n. 21842993 dos autos. III – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito realizada pela 

Requerida por dívida no valor de R$ 105,92 (cento e cinco reais e noventa 

e dois centavos), com data de inclusão em 26/10/2017, relativa ao 

contrato nº. 0316211715, no entanto, a Requerente afirma desconhecer o 

débito, uma vez que nunca manteve relação jurídica com a empresa 

demandada. Assim, pugna pela anulação do negócio jurídico com a 

consequente declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada em indenização 

por danos morais. Em contestação, a Reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular da linha telefônica 

nº (65) 99910-3973, constando débitos em aberto, sendo devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda 

pedido contraposto, pugnando pela improcedência da ação, ao pagamento 

pela Reclamante dos débitos discutidos nos autos, além da condenação 

da Requerente nas penas de litigância de má-fé. Destarte, embora tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação pela parte Requerente. A Reclamada insiste na regularidade 

da negativação, tendo em vista que fora localizado em observância ao seu 

sistema interno o contrato firmado entre as partes, possuindo faturas 

pendentes, conforme telas sistêmicas colacionadas junto à peça de 

defesa. Ocorre que as imagens de suas telas de sistemas em verdade 

repercutem imagens de seus programas de software, que em absoluto 

não se caracterizam como documentos, porque constituem dados que são 

elaborados única e unilateralmente pela Reclamada, sem qualquer 

participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de 

produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem 

produzidos posteriormente ao fato e poderem ser adulterados mediante 

simples comando de quem tem acesso aos dados. Resta, pois, impossível 

reputar telas de sistema como prova segura que tenha a propriedade de 

convencer, não se caracterizando, pois, como prova no sentido próprio do 

termo, sendo apenas elementos indicativos que não devem ser tomados 

senão com reservas; fazem prova, isso sim, contra a parte que as 

produziu, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial. Desta feita, a parte Requerida não apresentou provas aptas a 

comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da 

cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela 

inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, resta 

cabível, pois, a desconstituição do débito negativado. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA – FATURA 

INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO 

- PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU 

DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃODO NOME 

INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

REDUÇÃO DO VALOR- JUROS – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se 

comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por 

dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo 

consumidor. Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia. 3- “A indenização por danos morais 

possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos 

pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, 

e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, 

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- “A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 

145213/2017 - RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO 

- Número do Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). 

Conquanto tenha a parte Requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

Requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer, ao 

contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Infere-se que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela Reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Analisando os documentos 

trazidos pela Autora vislumbra-se que existe anotação em seu nome, qual 

a mesma afirma estar sub judice, contudo, não traz aos autos informações 

acerca aludido processo. Ademais, denota-se que a outra inscrição foi 

disponibilizada no mesmo dia que a discutida nos autos, o que não permite 

afirmar, portanto, que a inscrição é preexistente, não sendo possível 

aplicar a regra contida na Súmula nº 385 do STJ. Inobstante afastada a 

incidência do enunciado sumular, o fato de existir outros registros em 

nome da Requerente impõe a redução do quantum indenizatório. Nesse 

sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

– ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES 

DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO 
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DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO 

PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – 

RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA 

CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação 

do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao 

cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo 

número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora 

ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória 

a título de danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo 

objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o 

ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições 

posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em sede de 

responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). De outra banda, no que tange ao pleito contraposto apresentado 

pela reclamada, este não merece ser acolhido em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com a demandante, e, destarte, a 

existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela reclamada, 

também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato nº. 0316211715, discutido nos autos; 

2 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER DOS SANTOS COINETE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002146-23.2018.8.11.0086 Reclamante: ELIEZER DOS SANTOS COINETE 

Reclamado: BANCO BRADESCO I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem preliminares 

arguidas, passo à apreciação do mérito da demanda. II - MÉRITO No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo, e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda. Pois bem. O Reclamante alega ter 

quitado o acordo firmado com a instituição demandada, contudo, a carta 

de anuência não foi encaminhada para baixa de protesto do título, mesmo 

após ter requerido por diversas oportunidades, dentre elas, junto ao 

PROCON. O Reclamado, em sua defesa, sustenta que o protesto foi lícito 

em razão da inadimplência do Demandante e que a responsabilidade em 

diligenciar perante o cartório de protestos para providenciar a baixa e 

regularização cadastral é do devedor, principal interessado no 

procedimento. Afirma ainda que o Autor não aceitou a carta de anuência 

no intuito de esquivar-se de suas obrigações. Por fim, requer a 

improcedência da ação, por não restar comprovada qualquer ilicitude 

capaz de ensejar os danos nos termos declinados na inicial. Analisando o 

processo e os documentos que o instruem, verifica-se que o Reclamante 

não questiona a inicial legitimidade do protesto, mas sim acerca da 

expedição e disponibilização pela Reclamada, da carta de anuência, 

documento essencial para a baixa do gravame. Com efeito, vislumbra-se 

que o Autor entrou em contato com o Reclamado junto ao PROCON 

(Id.15138053), sendo realizada, inclusive, a audiência em busca de 

solucionar a pendencia, contudo, o Promovido, sem motivo justificável, não 

apresentou qualquer proposta de acordo. Nesse sentido, insta registrar 

que a alegação de que o Demandante não aceitou a carta de anuência e 

que por essa razão não foi emitida, não se sustenta, isto porque o 

imbróglio poderia ter sido solucionado administrativamente, na Reclamação 

registrada pelo Autor no PROCON local. Sendo assim, resta inconteste que 

o Reclamado deixou de declinar nos autos eventual existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, ônus probatório 

que lhe incumbia na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Registre-se, por oportuno, que na qualidade de consumidor, logrou o 

Reclamante em demonstrar satisfatoriamente o seu requerimento 

administrativo que, sem dúvidas, deveriam levar à expedição da carta de 

anuência, como corolário lógico da quitação do débito. A título de 

esclarecimento, convém destacar que apesar do deferimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, requerido pelo Autor, 

determinando que a parte Requerida forneça para o Requerente a Carta 

de Anuência no prazo de 10 dias, sob pena de multa (Id. 15227019), não 

há nos autos o comprovante do cumprimento da obrigação imposta. Desse 

modo, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve efetiva 

resistência da instituição Demandada quanto à emissão da carta de 

anuência para baixa do protesto de título e, consequentemente, 

configurou-se o dano moral pelo indevido prolongamento do gravame. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO APÓS O 

ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DEMORA NA ENTREGA DA CARTA DE 

ANUÊNCIA. AUTOR QUE COMPROVA DIVERSAS SOLICITAÇÕES DA 

CARTA PARA BAIXA. MANUTENÇÃO INDEVIDA POR CULPA DA RÉ. 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$4.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$2.000,00, A 

FIM DE ADEQUAR-SE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTAS 

TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. (Recurso Cível Nº 71008308165, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 26/04/2019) (grifei) Assim, os danos que incidem sobre a 

vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, 

de maneira que, por evidente, não há que se exigir do Reclamante prova 

manifesta dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é sempre 

útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo/serviços é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Não bastasse o dano moral no presente caso ser considerado 

in re ipsa, ainda restou demonstrado o desvio produtivo do tempo útil do 

Autor, que precisou se dirigir até o PROCON para tentar resolver a 

celeuma administrativamente. Deste modo, sendo imprópria a conduta do 

Reclamado que manteve indevidamente o nome do Reclamante no protesto 

de títulos, depois de quitada a dívida, a obrigação de indenizar deve ser 

reconhecida. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Reclamante para: 1 - DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 2 -DETERMINAR que a parte Requerida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 462 de 813



proceda com a retirada do protesto em nome do Requerente, relativamente 

ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90, sem prejuízo 

da liminar deferida. 3 - CONDENAR a parte Requerida a indenizar o 

Requerente por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente 

decisão e acrescido de juros legais de 1% a.m. a partir do evento danoso. 

4- CONFIRMO a liminar de Id. 15227019. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000107-19.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GILSON DE SOUZA TEIXEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo afastamento da preliminar de ausência de 

interesse processual quanto ao pedido de alínea H da inicial, uma vez que 

se trata apenas de erro material, pois busca o reclamante a concessão de 

diferenças do adicional de periculosidade. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Periculosidade proposta 

por Gilson de Souza Teixeira em desfavor de Município de Nova Mutum – 

MT. Aduz o Reclamante que é servidor público municipal, lotado no cargo 

de Guarda Municipal de Patrimônio. Afirma que exerce função sujeita a 

periculosidade e que recebe o referido adicional no percentual de 20%, 

enquanto deveria receber o percentual de 30%, conforme LTCAT 

aportado aos autos. Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito do 

autor ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 

30%, com o pagamento das diferenças, bem como, pela fixação da base 

de cálculo no salário base ou vencimento. Em contestação o Reclamado 

alega que o percentual de 20% a título de periculosidade pago atualmente 

é o correto e legal, conforme estabelecido no Parágrafo Único, do art. 

86-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002, alterada pela Lei 

Complementar nº 72/2010. Afirma que o Reclamante possui vínculo de 

trabalho de natureza jurídico-administrativo, devendo ser observado os 

preceitos da legislação municipal, quando esta é expressa ao fixar 20% 

para o adicional de periculosidade (LC nº 014/2002). Ao final, pugna pela 

improcedência do feito. Pois bem. O artigo 37, da Constituição Federal, 

preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem 

como, prevê que a remuneração dos servidores e os subsídios previsto 

nos art. 39, §4º, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

especifica, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a 

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Assim, levando 

em consideração que os princípios constitucionais supracitados vinculam 

as atividades administrativas, o adicional de periculosidade deverá ser 

pago de acordo com as especificações constantes na lei municipal, sob 

pena de afronta ao Princípio da Legalidade. Nesse sentido a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL 

DE PERICULOSIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - MUNICÍPIO DE 

NANUQUE - ESTATUTO DO SERVIDOR - PREVISÃO GENÉRICA - 

NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - OMISSÃO - APLICAÇÃO DA CLT - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A "lei 

específica" a que faz menção o art. 80 do Estatuto dos Servidores 

Públicos de Nanuque é a lei editada pelo município, no exercício de sua 

capacidade legislativa (art. 30, I, do CF/88) e não a Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, posto que se trata de servidor estatutário e não 

celetista. 2. Não tendo a municipalidade editada a "lei específica", resta 

obstada a percepção do adicional de periculosidade, uma vez que a 

Administração Pública é regida, em toda atividade, pelo princípio da 

legalidade (art. 37, caput, da CF/88), somente podendo agir quando 

autorizada por lei, dentro dos limites que a lei estabelecer e seguindo o 

procedimento que a lei exigir, não podendo dela se afastar, sob pena, 

inclusive, de responsabilização administrativa, civil e penal. 3. Negar 

provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10443140038151001 MG, Relator: 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 23/04/0019, Data 

de Publicação: 14/05/2019) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. GUARDA NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO 

RECONHECIDO. 1- A atividade da administração pública é norteada pelo 

princípio da legalidade e o adicional de periculosidade está estabelecido, 

de forma geral, no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna. 2- O servidor 

público municipal, em exercício da função de Guarda Noturno, tem direito 

ao adicional de periculosidade, aplicando-se para tanto, ante a ausência 

de regulamentação pela municipalidade, a Portaria nº 1.885/13, que 

aprovou o anexo 3 da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego. 3- Os 

efeitos retroativos pecuniários devem contar a partir da publicação do 

Regime Jurídico do Servidor, data em que o adicional de periculosidade 

passou a ter previsão, sendo que o valor devido haverá de ser apurado 

em liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02245639720168090067, Relator: ROBERTO 

HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 27/09/2019) Ademais, não há omissão 

legislativa quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez 

que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que 

se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, ademais, a Lei 

que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais 

estabelece percentual de 10% (dez por cento), art. 12, II, da Lei 8.270/91, 

não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei 

Complementar nº 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o 

pagamento do adicional de periculosidade, conforme a seguir transcrito: 

Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na 

forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas 

que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 

permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 

acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único - O trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 

20% (vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais. 

(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados 

aos autos que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme 

determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base 

de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores. Assim, inexistindo previsão legal de pagamento de adicional de 

periculosidade no percentual pleiteado e falta de proporcionalidade dos 

valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração 

adicional e mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________
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__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003009-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003009-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MALU MACEDO MALLMANN REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A, MM TURISMO & VIAGENS S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

Reclamante e a Reclamada Tam celebraram acordo, consoante se extrai 

do termo de acordo anexo à movimentação de id. n. 28879397 destes 

autos. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de 

Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito 

judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Opino, ainda, pela homologação da desistência da 

ação em relação a reclamada MM Turismo & Viagens S.A. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-57.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON DUARTE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002523-57.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JUVENILSON DUARTE 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Inicialmente a Reclamada levanta preliminar alegando de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão da 

mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. 

Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta no id. n. 25225399 dos autos Superadas as 

análises das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

e, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, 

vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes 

do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 151,52 (cento e 

cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), incluso em 17/11/2017, 

relativo ao suposto contrato nº 0275774227, o qual alega desconhecer. 

Em contestação, a Reclamada afirma que não praticou nenhum ato ilícito, 

uma vez que o Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 

99950-7994, qual contratou e utilizou os serviços e que constam débitos 

em aberto, sendo devidas as inscrições dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela 

improcedência da ação, ao pagamento pelo Reclamante dos débitos 

discutidos nos autos e a condenação do Autor nas penas de litigância de 

má-fé. Em sua impugnação, o Reclamante sustenta que desconhece o 

débito negativado. Afirma que os documentos trazidos na defesa da 

Reclamada foram produzidos unilateralmente e que esta não comprovou a 

origem da dívida, e que por tais motivos o dever de reparar é indubitável. 

Pugnou pela realização de perícia grafotécnica. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada do contrato assinado pelo Requerente, de documentos pessoais 

do Autor, além de comprovante de endereço no nome deste, diverso do 

apresentado na exordial. No caso, desnecessária a realização perícia 

grafotécnica, posto que incontroverso o documento apresentado com a 

assinatura do Demandante, bem como a semelhança nas firmas 

apresentadas nos documentos carreados dispensa o aludido recurso. 

Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das partes, em 

confronto com os documentos apresentados, leva-me à conclusão de que 

a parte Requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os 

litigantes. Apesar de tratar-se a presente ação de relação de consumo – 

consistente em prestação de serviço de telefonia – o Reclamante não está 

dispensado de cooperar para o deslinde do feito. Isto porque, não se pode 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. Insta salientar 

que o Demandante afirma na sua impugnação que não se está 

questionando o contrato, mas sim o débito negativado, pois assevera que 

não utilizou os serviços no patamar do valor cobrado. Contudo, o Autor 

não trouxe aos autos a prova de que tenha efetuado o pagamento de 

seus débitos relativos ao contrato juntado pela Reclamada, ocultando tais 

informações em sua petição inicial. Assim, não há que se falar em 

inexistência de relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança 

e a inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
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do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, e no caso dos 

autos entendo não ser cabível a possibilidade de inverter o ônus da prova 

ante a falta de verossimilhança da parte Ré, tendo em vista que esta 

apresentou o contrato assinado pelo Autor. Ressalto ainda que o artigo 

art. 373, inciso I, do CPC aduz que o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, compete ao Autor. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne ao valor do 

débito, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de dívida pendente de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no valor de R$ 

151,52 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do pedido, apresentado na contestação. Por fim, da análise 

de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, 

nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Corroborando: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). É 

consabida a gratuidade do acesso ao primeiro grau de jurisdição dos 

Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a exceção, havendo 

condenação ao pagamento de despesas quando constatada a litigância de 

má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A 

sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e 

honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em 

segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de 

advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa.” (grifei). Registra-se que a punição possui caráter administrativo, 

com a finalidade de punir conduta por atos de procrastinação ou litigância 

de má-fé praticados no curso do processo que ofenda a dignidade deste 

Juízo e a própria função pública do processo. IV - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Outrossim, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada e o faço para: 1 – CONDENAR o Reclamante ao pagamento em 

favor da Reclamada no valor de R$ 151,52 (cento e cinquenta e um reais e 

cinquenta e dois centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do pedido, apresentado na 

contestação. 2 – CONDENAR a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 3,0% (três por cento) do 

valor da causa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-03.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIA MARA PERIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000800-03.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ANDRIA MARA PERIN REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de outras provas. De início, opino 

pelo indeferimento do pedido de extinção do processo sem julgamento do 

mérito ante a alegada complexidade da matéria e necessidade de perícia 

técnica, uma vez que a questão posta em debate no presente feito pode 

ser resolvida com a análise dos documentos apresentados nos autos, se 

afigurando completamente desnecessária a produção de prova pericial. 

Passo a análise do mérito. Trata-se de Reclamação proposta por Andria 

Mara Perin em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste a Reclamante. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. No mais, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção a previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Relata a Reclamante que é titular da unidade consumidora nº 6/482143-5 e 

na data de 26/06/2018, ao chegar a sua residência, foi informada de que 

funcionários da requerida haviam efetuado a troca do medidor e colhido 

algumas informações, constando como responsável a secretária que 

trabalha na residência da reclamante. Alega que foram prestadas algumas 

informações equivocadas, tendo inclusive procurado a requerida a fim de 

proceder com a retificação, entretanto, não lhe foi permitido a retificação. 

Aduz que fora surpreendida com o lançamento de uma fatura no valor de 

R$ 8.827,62 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois 

centavos), com vencimento em 30/11/2018, à título de recuperação de 

consumo, calcula com base nos últimos 30 meses. Narra que procurou o 

PROCON, porém não obteve êxito. Assim, propôs a presente reclamação 

requerendo o cancelamento do débito. Em contestação a Reclamada não 

demonstrou a existência de irregularidade na unidade consumidora da 

Reclamante, mormente porque não trouxe aos autos nenhum documento 

hábil a comprovar suas alegações, como, por exemplo, prova técnica 

emitida por órgão metrológico oficial, bem como outros documentos e 

elementos que pudessem comprovar sua tese. Da análise dos elementos 

coligidos aos autos, constata-se que a reclamante foi informada acerca da 

existência de anormalidade que provocou o faturamento inferior ao 

consumido, que teria sido apurado por meio TOI – Termo de Ocorrência e 

Inspeção. O art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe sobre o 

procedimento a ser adotado pela concessionária em casos de 

constatação de irregularidade, vejamos: “Art. 129: Na ocorrência de indício 

de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1° A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para caracterização de eventual irregularidade por meio dos 

seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; 

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 
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elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.” Destaque-se que o 

procedimento administrativo de aferição deve respeitar o princípio do 

contraditório, com o devido acompanhamento do procedimento necessário 

pelo consumidor, e ao final, apresentar laudo técnico emitido por 

laboratório da rede acreditada com certificação ABNT NBR ISO 9001, o 

que, in casu, não aconteceu. No caso, denota-se que não foram 

cumpridas as exigências contidas na Resolução n. 414/2010, já que 

ausente a perícia técnica e o relatório de avaliação técnica. Não obstante, 

não há qualquer informação de que a irregularidade no medidor teria se 

dado em virtude de interferência humana, tampouco da parte autora, ao se 

considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto 

até mesmo à interferências climáticas. Ademais, não há elementos que 

demonstrem a culpa do autor pelas supostas irregularidades constatadas 

no medidor, de modo que o consumidor não pode ser responsabilizado 

pelos danos causados aos equipamentos de medição externa “salvo nos 

casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante 

dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. Destarte, não há como 

reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que a 

concessionária de energia agiu em desacordo com as normas que regem 

o procedimento por ela adotado. Cito recente julgado desta E. Corte: 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA 

UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FATURA ILEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo laudo elaborado por órgão 

oficial (INMETRO) ou mesmo a realização de TOI com respeito às 

formalidades legais, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da 

fatura de recuperação de consumo, sendo acertada a sentença que 

declarou a inexigibilidade da referida fatura. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (N.U 1004950-05.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) E ainda: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO 

DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FATURA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE – 

AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de 

serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da 

falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial 

(INMETRO), bem como não tendo havido acompanhamento da perícia 

unilateral pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade 

da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de 

inexistência do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1006528-78.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019) 

Desta feita, tendo em vista que a concessionária requerida não cumpriu 

integralmente as exigências contidas na resolução da Aneel, tem-se por 

ilegítima a cobrança do valor de R$ 8.827,62 (oito mil, oitocentos e vinte e 

sete reais e sessenta e dois centavos). Assim, a procedência da 

pretensão é medida que se impõe. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

da pretensão para declarar inexigível a fatura no valor de R$ 8.827,62 

(oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), com 

vencimento em 30/11/2018, cobrado a título de recuperação de consumo, 

com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino, ainda, pela manutenção da decisão que antecipou 

em parte os efeitos da tutela (id. n. 20262712). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE GRIZAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002473-31.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDITE GRIZAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO, 

DECOLAR.COM LTDA Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme consta na id. 24891319, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCANI NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000790-90.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JUSCANI NEVES DA SILVA REQUERIDO: SAAE SERVICO 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos, etc. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 
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fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débitoc.c Readequação de Fatura e Danos 

Morais c.c Pedido de Tutela Antecipada proposta por Jusçani Neves da 

Silva em desfavor de SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Alega a 

Reclamante que suas faturas de água do ano de 2017 sempre 

apresentaram uma média de consumo de no máximo de 25m³, entretanto, 

nos meses de novembro/2017, dezembro de 2017 e janeiro de 2018 fora 

surpreendida com faturas que vieram com valores exorbitantes, sendo a 

fatura de novembro/2017 R$ 535,48 (quinhentos e trinta e cinco reais, 

quarenta e oito centavos), dezembro/2017 R$ 569,04 (quinhentos e 

sessenta e nove reais, e quatro centavos), e janeiro/2018 R$ 885,28 

(oitocentos e oitenta e cinco reais, e vinte oito centavos). Aduz que 

procurou a reclamada e que esta apenas orientou a efetuar o pagamento 

do débito e a fazer os testes padrões. Assim, requereu a declaração de 

inexistência do débito, o refaturamento das faturas discutidas e, ainda, a 

condenação em danos morais. Pois bem, nota-se que a Reclamada foi 

regularmente citada, consoante se infere da certidão do oficial de justiça 

acostado a id. n. 20004914, compareceu à sessão de conciliação, 

entretanto, deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: 

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelaparte autora, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, 

os fatos alegados pela parte Reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, 

em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste a Reclamante. Assim, ante a revelia ora 

decretada, a afirmação da Reclamante passa a adquirir status de verdade 

formal em virtude da revelia do Reclamado, pois, tratando-se de direito 

disponível e que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente 

aplicável à regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

que o juiz conheça diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da 

revelia, a impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe 

observar que a Reclamante fez prova suficiente do alegado, consoante se 

verifica das faturas apresentadas onde constam as cobranças elevadas. 

Ademais, consigno que cabia a reclamada fazer prova do efetivo aumento 

do consumo, o que não ocorreu no presente caso. O Código de Defesa do 

Consumidor em seu artigo 14 assevera que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Diante disso, verificado que a Reclamada cobrou 

valor indevido, mister se faz determinar a retificação das faturas referente 

ao meses de novembro/2017, dezembro/2017e janeiro/2018 para o valor 

da média mensal de consumo dos 6 (seis)meses anteriores ao consumo 

atípico. Nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 

ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – RECONHECIDOS – 

INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – 

VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE 

REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA 

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo nos autos provas 

suficientes ao deslinde da questão, desnecessária a realização de perícia, 

sendo acertado o julgamento antecipado da lide, em homenagem aos 

princípios da celeridade e economia processual. A elevação do consumo 

de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a 

revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. A 

interrupção no abastecimento do serviço essencial e a inscrição do nome 

do autor decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com 

consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. O 

valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em 

consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1005205-06.2017.8.11.0037, 

TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 

09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019) Quanto ao alegado dano moral, 

em que pese as razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a Reclamante passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações –, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

desejarem ser indenizados por qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Nesse sentido a jurisprudência do TJMT: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DE DEFESA REJEITADA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – FATURAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE 

CORTE E INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo 

necessidade de produção de outras provas e sendo as provas 

produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento 

antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da 

simplicidade, celeridade e economia processual. A elevação do consumo 

de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, 

enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Entretanto, a 

simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de 

dano moral na sua modalidade “in re ipsa”. Não havendo comprovação 

pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não 

pagamento das faturas contestadas, inexiste dano moral a ser indenizado. 

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a 

declaração de inexistência e revisão das faturas é suficiente para a 

recomposição do “status quo ante”. Reforma da sentença para exclusão 

da indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido. (N.U 

1001978-74.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019) 

Desse modo, o pedido de indenização por danos morais, in casu, é 

improcedente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão contida na inicial para DECLARAR a inexigibilidade das faturas 

dos meses de novembro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018 e para 

DETERMINAR que a Reclamada retifique as faturas de novembro/2017, 

dezembro/2017 e janeiro/2018 para o valor da média mensal de consumo 

dos 06 (seis) meses anteriores ao consumo atípico, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 13585663]. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

par tes .  Po l l i anna  Mesqu i ta  de  Moraes  Ju íza  Le iga 

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 
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Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-90.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000542-90.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA FREIRE REQUERIDO: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de 

acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento e a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Outrossim, 

opino pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício à Caixa 

Econômica Federal, tendo em vista que cabia ao Reclamado produzir a 

prova trazendo aos autos o suposto contrato. Passo a analisar o mérito. 

Maria do Carmo da Silva Freire ingressou com a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

em face de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL I relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e 

a combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBTIO NÃO 

COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA 

DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrida 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrida. 2. Na cessão de crédito a prova da 

legalidade da negativação depende da apresentação do contrato firmado 

entre o consumidor e empresa cedente, bem como do contrato de cessão, 

o que não ocorreu no caso em análise. 3. Débito declarado inexigível. 4. 

Ainda que comprovada a ocorrência de inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, o apontamento negativo preexistente afasta o dano 

moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJMT, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018). E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO.I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com o Reclamado, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude dos débitos que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. No 

mais,cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram 

comprovados ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 
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representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, considerando que decorreram mais de 03 

anos entre a data da negativação e a data da propositura da ação e, 

ainda, a tentativa da Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa via PROCON, tenho por bem fixar indenização por danos 

morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Inaplicável no 

presente caso a disposição da Súmula 385 do STJ, posto que não há 

negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54 STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 13 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002071-47.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SIDENEI VELASCO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois 

se mostra claro tal interesse, uma vez que busca o Reclamante o 

provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o 

interesse de agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. 

Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 22796799 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. 

Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Sidenei Velasco da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 
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serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação, bem como, ainércia do Reclamante em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice 

INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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Processo Número: 1002442-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1002442-11.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente afasto a preliminar aventada pela 

Demandada, que impugnou o pedido de deferimento de justiça gratuita, 

uma vez que o acesso ao Juizado Especial, em primeiro grau de jurisdição, 

independerá de despesas processuais e o momento oportuno para a 

análise da gratuidade se revela na interposição de Recurso Inominado, 

conforme disposto no artigo 54 da Lei 9.099/95. Igualmente, entendo que a 

preliminar de ilegitimidade passiva, também arguida pela Reclamada, não 

merece ser acolhida, considerando que incidem no caso concreto as 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se 

enquadra a Autora na condição de consumidora e a Requerida, na 

condição de fornecedora, diante do que dispõem os artigos 2º e 3º, caput 

e § 2º, do referido Código, eis que restou demonstrada a existência de 

relação de consumo entre as partes, conforme documentos juntados pela 

Reclamante. Da mesma forma, também de acordo com o referido Códex, 

todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecedores respondem 

solidariamente perante os consumidores por danos causados a esses. 

Com isso, a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da presente 

demanda. Superadas as análises das preliminares aventadas, passo à 

apreciação do mérito da demanda. III - MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e 

morais, na qual alega a Autora que comprou, através da Requerida, 

passagens aéreas para o trecho Maceió/Cuiabá, com data de embarque 

para o dia 02/05/2019, no valor total de R$ 548,70 (quinhentos e quarenta 

e oito reais, setenta centavos). Afirma que posteriormente tomou ciência 

acerca dos casos envolvendo cancelamentos de voos da empresa aérea 

Avianca, companhia esta que a Reclamada lhe vendeu os bilhetes aéreos, 

e, temendo por acontecer o cancelamento da sua viajem, entrou em 

contato, por diversas vezes, com a Ré para informar sobre os últimos 

episódios. Contudo, em todos os retornos, a Promovida lhe informou que 

os voos estavam operando normalmente, e que se ocorresse alguma 

mudança o setor responsável da Requerida entraria em contato 

antecipadamente para informa-la. Entretanto, no dia do embarque, ao 

chegar no aeroporto para realizar o check in, a Autora foi informada que 

não seria possível realizar a viagem no voo contratado, uma vez que o 

mesmo havia sido cancelado, o que obstou o embarque da Demandante e 

de seu filho. Afirma ainda que a Requerida não prestou qualquer tipo de 

assistência, tendo, inclusive, que adquirir outras passagens aéreas para 

chegar ao seu destino, qual fora desembolsado pela Autora o valor de R$ 

627,47 (seiscentos e vinte e sete reais, quarenta e sete centavos). Assim, 

pugna pelo ressarcimento dos danos materiais suportados, no valor dos 

novos bilhetes que teve que comprar, bem como pela condenação da 

Promovida em danos morais. A Requerida, por sua vez, sustenta a 

ausência de responsabilidade frente a situação pela qual a empresa aérea 

Avianca se encontra, o que caracteriza culpa exclusiva de terceiro capaz 

de afastar a responsabilidade civil da Promovida. Assevera que é apenas 

intermediadora de serviços de turismo, e que por tais motivos inexiste 

qualquer encargo capaz de ensejar a condenação pretendida. Por se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual In casu, é incontroverso que 

o voo da Autora foi cancelado, conforme se denota da carta de 

cancelamento de voo juntada no Id. 24701480. Também resta 

incontestável que a Requerente tentou se prevenir do acontecimento, com 

diversos contatos que teve com a Requerida, qual garantiu a normalidade 

nos procedimentos de embarque na data prevista. Ainda, irrefutável que 

não houve realocação dos passageiros, e que a Reclamante comprou 

novas passagens por outra companhia aérea, gastando para tanto R$ 

627,47 (seiscentos e vinte e sete reais, quarenta e sete centavos), 

conforme comprovante anexo, Id. 24701484. Por sua vez a Ré não se 

desincumbiu do seu ônus de provar fato que lhe exclua a 

responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 373, II do CPC, limita-se, 

contudo, a sustentar a exclusão de suas responsabilidades, alegando que 

as informações sobre voos fazem parte da dinâmica exclusiva da 

companhia aérea. Todavia, o serviço fornecido veicula essas 

informações, as quais são colocadas à disposição dos consumidores. 
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Desta feita, não há que se falar em ilegitimidade, caracterizada falha na 

prestação de serviços, independentemente se a culpa pelo cancelamento 

do voo se deu ou não por ato da Requerida, demonstrado o dever de 

indenizar. Vejamos casos semelhantes: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MT- 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0029913-96.2015.8.11.0041 Apelação nº 0029913-96.2015.8.11.0041 

Apelante: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Apelado: DEOCLECIO BOEIRA BRAGA 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

REJEITADA – ATRASO DOS VOOS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGÊNCIA DE TURISMO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte legítima para 

figurar no polo passivo da ação a agência de turismo responsável pela 

venda do pacote de viagem . O atraso dos voos que faziam parte do 

pacote adquirido pelo autor, bem como o extravio de sua bagagem 

caracterizam falha na prestação do serviço contratado e geram o dever 

de indenizar. O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, 

mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor. (N.U 

0029913-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) (grifei) 

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGÊNCIA DE 

VIAGENS – ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TEORIA 

DO RISCO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR EXTENSÃO – 

SOLIDARIEDADE – CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE QUE 

NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MAJORADO – PROVIDO 

PARCIALMENTE O RECURSO DA RECLAMANTE. 1. É irrelevante se a 

conduta lesiva ocorreu ou não por falha direta da agência de viagem, pois 

esta responde pelos atos praticados pelas empresas contratadas para a 

efetiva prestação dos serviços, visto que os parceiros empresariais são 

responsáveis solidariamente pelos danos ocasionados aos consumidores, 

porquanto participam da mesma cadeia de fornecedores (arts. 14 e 18 do 

CDC). Em idêntico sentido: STJ REsp 1102849/RS, REsp 888.751/BA e 

AgRg no REsp 850.768/SC, bem como a Deliberação Normativa n° 161/85 

da EMBRATUR. 2. O desconforto, a aflição e os transtornos decorrentes 

do atraso de voo são suficientes para a configuração do dano moral, que 

se opera in re ipsa (STJ REsp 299532/SP). 3. Deve ser majorado para R$ 

8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização fixada na sentença (R$ 

2.017,05), em atendimento aos critérios de proporcionalidade e 

modicidade. 3. Recurso da parte reclamada conhecido e não provido. 4. 

Recurso da parte reclamante conhecido e parcialmente provido. (TURMA 

RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 3 Recurso Inominado nº 

001.2009.023.872-4 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá) 

(grifei). A situação comporta típica responsabilidade objetiva resultante da 

falha na prestação de serviços, como preconiza o art. 14, caput, do CDC, 

que prescinde da demonstração de culpa por parte do prestador de 

serviço. In verbis: Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Da leitura do dispositivo supramencionado, 

conclui-se que, uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços 

e os danos deles decorrentes, deve o fornecedor responsabilizar-se 

pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, independentemente da 

verificação da existência de culpa. Ademais, de acordo com as normas e 

princípios do CDC, o consumidor tem direito ao reembolso dos valores 

pagos no caso de cancelamento de passagem aérea. Como dito, em razão 

do cancelamento das passagens, a Autora teve que adquirir novos 

bilhetes, desembolsando assim R$ 627,47 (seiscentos e vinte e sete reais, 

quarenta e sete centavos). Também não há comprovação nos autos do 

efetivo reembolso por parte da Reclamada, devendo, portanto, esta 

quantia ser restituída à Demandante. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, embora, geralmente, não seja objeto de indenização 

extrapatrimonial o descumprimento contratual, no caso dos autos restou 

evidenciada a desídia das Ré no atendimento à cliente. O caso, assim, 

comporta condenação a título punitivo dissuasório, conforme o 

entendimento das Turmas Recursais, pelo desrespeito ao consumidor, 

atendido de forma insatisfatória, fator desencadeador de angústia e 

insegurança. Corroborando: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACOTE TURÍSTICO. 

PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DA VIAGEM. IMPOSSIBILIDADE 

DE CONTATO PARA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. PROVA 

DOCUMENTAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE 

PASSAGEM AÉREA E ALTERAÇÃO DE DATA. DANOS MORAIS. 

OCORRÊNCIA. I. Hipótese na qual a autora adquiriu junto à empresa ré, 

passagens aéreas de ida e volta para Fernando de Noronha ? PE e, após 

realizar a mudança de data da viagem, na mesma ligação, solicitou para 

que não fosse confirmada a troca, sendo informada pela atendente que 

não poderia mais retornar à data anterior, restando tão somente solicitar 

reembolso via telefone. Ocorre que não foi possível entrar em contato com 

a empresa ré a fim de requerer o reembolso, pois sequer era atendida no 

número fornecido para ligação ou respondida nos e-mails- enviados, sem 

que haja, contudo, justificativa por parte da ré da impossibilidade de 

atendimento. Assim, considerando a documentação apresentada pela 

autora (art. 373, inciso I, do CPC), que demonstra a tentativa de contato 

com a empresa ré, justamente para reclamar da impossibilidade do contato 

por meio telefônico e para solicitar o reembolso dos valores, faz jus à 

devolução integral do que pagou, pois requerido dentro do prazo de 

arrependimento de quarenta e oito horas. II. Verificado nos autos a falha 

na prestação do serviço, consistente no cancelamento da das passagens 

aéreas, o que acabou por frustrar a viagem adquirida pela autora, 

acarretando-lhe transtornos que ultrapassam a figura do mero dissabor, 

caracterizado está o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva. 

Inteligência do artigo 14 do CDC. III. Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar ?quantum? que se 

preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Valor fixado que se revela suficiente 

e condizente com as peculiaridades do caso. APELO DA PARTE RÉ 

DESPROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação 

Cível, Nº 70076846328, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 10-05-2018). (grifei) IV - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante pelo dano 

material sofrido, no valor de R$ 627,47 (seiscentos e vinte e sete reais, 

quarenta e sete centavos), que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, a partir da citação. 2 - 

CONDENAR a Reclamada a compensar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos no valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 

362 do Superior Tribunal de Justiça) e de juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002667-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GRISOSTE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

DIEGO PEREIRA DE IGREJA OAB - MT25183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002667-65.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CAROLINE GRISOSTE DA CRUZ REQUERIDO: OI 
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BRASILTELECOM Vistos, etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise das questões controvertidas. Passo a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar aforada por Caroline 

Grisoste da Cruz em desfavor de Oi Móvel S.A. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que razão a 

Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373 I e II). Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta a Reclamante que ao tentar obter crédito junto ao comércio local 

foi impedida em razão de seu nome estar inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito, por uma divida com a reclamada no valor de R$157,86, que 

teria vencido em 29.03.2017. Aduz que, na data de 08.01.2017, solicitou o 

cancelamento do serviço de telefonia à Reclamada, relata que, não 

obstante ao pedido de cancelamento, a Reclamada continuou gerando 

faturas, tendo recebido a fatura do período proporcional, no valor de R$ 

213,78, que foi paga em 23/01/2017 e, posteriormente, foi gerada mais 

uma fatura no valor de R$ 53,24, a qual foi paga em 07/03/2017. Narra que 

por diversas vezes entrou em contato com a Reclamada informando que o 

serviço havia sido cancelado, apresentando vários números de 

protocolos, porém não obteve êxito, desta forma, ingressou com a 

presente ação, requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Por outro norte, a Reclamada não 

desconstitui as pretensões do Reclamante, se limitando a afirmar que o 

serviço foi prestado de forma regular, que a suspensão dos serviços 

decorreram do inadimplemento e a combater os pedidos de declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Em linhas outras, a 

Reclamada não se desobrigou do encargo probatório que lhe tocava (CPC, 

art. 373, II), vez que não comprovou que tenha efetuado o cancelamento 

da linha telefônica conforme solicitado pelo Reclamante e que as 

cobranças de quatro faturas posteriores ao pedido de cancelamento eram 

devidas, o que invariavelmente culmina na sua responsabilização pela 

falha na prestação do serviço. Pois bem, a questão ora analisada se 

insere nas relações de consumo e como tal deve receber o tratamento 

previsto no Código de Defesa do Consumidor. Assim, o Reclamante 

comprova que solicitou o cancelamento, tornando necessário a 

declaração de inexistência do débito e que a Reclamada lhe recompense o 

dano moral suportado. Imperioso, destacar que o deslinde da questão 

fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

da prestadora do serviço, e, repito, não tendo ela se desincumbido do 

ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao 

Reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis, portanto, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a Reclamada deixou de 

efetuar o cancelamento da linha telefônica, consoante lhe fora solicitado, 

bem como efetuou cobranças indevidas. Quanto ao pleito de 

compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Todavia, considerando os transtornos experimentados 

pela Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, 

que poderia ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Trago à colação a seguinte ementa nesse 

sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0010091-04.2014.811.0059 (8010091-08.2014.811.0077) Juizado Especial 

Cível de Vila Bela da Santíssima Trindade Recorrente: Oi S.A. Recorrido: 

Benildes do Carmo da Silva EMENTA RECURSO INOMINADO. LINHA 

TELEFÔNICA. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMO NÃO DEMONSTRADO. 

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA POSTERIOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA 

EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RELAÇÃO 

CONTRATUAL. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Consumidora que passou a ser cobrada por 

valores elevados nas faturas emitidas pela empresa de telefonia mesmo 

com seu aparelho telefônico danificado. Falha na prestação do serviço 

que motivou a solicitação de cancelamento da linhatelefônica. Cobranças 

que continuaram a ser encaminhadas mesmo após o cancelamento do 

contrato. Tentativas de solução do problema pelo consumidor 

extrajudicialmente, sem êxito. A indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis 

mil) não comporta reparos, pois atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Em se tratando de relação contratual, computam-se 

juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da 

citação. Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 100910420148110059/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

31/05/2016). (g.n.) Assim, reputa-se existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). No que concerne à fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido contraposto formulado pela 

Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Pelo exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para DECLARAR a inexistência do débito e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 

16556448]. Sem custas e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial 

Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 
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trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de fevereiro de 2020 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002691-59.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDINEI DE ALMEIDA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da 

inicial pela não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 25847474 

dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Claudinei de 

Almeida Cruz em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, 

bem como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como o 

contrato devidamente assinado pelo Reclamante. Provas estas que se 

existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 

quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% 
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ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de fevereiro de 2020 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-67.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATILENA DOS SANTOS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002296-67.2019.8.11.0086 REQUERENTE: KATILENA DOS SANTOS 

ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Preliminarmente a Reclamada levanta a inépcia da petição inicial, 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome da 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Outrossim, opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. n. 24051704 dos autos. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 184,87 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete 

centavos) com data de inclusão em 26/04/2018, relativa ao contrato nº. 

0337607609, o qual a Requerente afirma desconhecer, uma vez que 

jamais manteve relação jurídica com a empresa Demandada. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da Reclamada em indenização por danos morais. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular da linha telefônica 

nº (62) 99685-2851, constando débitos em aberto, sendo devida a 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela 

improcedência da ação e pela condenação da Requerente nas penas de 

litigância de má-fé. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pela Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou a gravação, o contrato ou outro meio idôneo capaz de 

comprovar as suas alegações. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome da Autora decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 
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princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

Reclamada, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 

0337607609, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003126-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA STREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT7611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE PERUZZOLO OAB - SP143567 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003126-33.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALVINA STREY REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes 

celebraram acordo, consoante se extrai do termo de acordo anexo à 

movimentação de id. n. 28707052 destes autos. Sendo assim, opino pela 

homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, caso 

efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003122-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA STREY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES RODRIGO STREY OAB - MT7611-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003122-93.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALVINA STREY REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

As partes celebraram acordo, consoante se extrai do termo de acordo 

anexo à movimentação de id. n. 28840559 destes autos. Sendo assim, 

opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001536-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RICARDO MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001536-21.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: TIAGO RICARDO MACHADO DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 
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Civil. Opino pela retificação do polo passivo da demanda, devendo constar 

Banco Bradesco Cartões S.A. Verifico a existência de conexão entre três 

ações ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outras também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, o Reclamante ingressou 

também com os processos de n. 1001534-51.2019.8.11.0086 e 

1001537-06.2019.8.11.0086 que igualmente aguardam prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. Deixo de 

reconhecer a conexão em relação aos autos 1001535-36.2019.8.11.0086, 

em trâmite neste juizado, uma vez que já houve prolação de sentença. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca a 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Passa a analisar o mérito. Tiago Ricardo Machado dos 

Santos ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito em desfavor 

de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, em síntese, que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

referido banco por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal 

inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo 

Reclamante, em contestação o Reclamado combateu suas alegações e 

apresentou prova suficiente da existência do débito por meio das faturas 

coligidas a id. n. 22598263 e 22598262 destes autos, de onde se denota a 

utilização dos cartões de crédito denominados Elo Internacional sob o nº 

6504.XXXX.XXXX.1763 e V isa In ternac iona l  sob  o  nº 

4551.XXXX.XXXX.7530, o que indica a existência de contratação e 

utilização do serviço bancário. O Reclamado apresentou documentação 

idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a 

validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, 

posto que as alegações trazidas pelo Reclamado refutaram a tese do 

Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço e, diante 

da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou 

danos à honra. A documentação juntada pelo Reclamado demonstra o 

efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a 

utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, não se 

podendo negar conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse 

sentido, que as faturas exibem transações realizadas em diversos 

estabelecimentos nas cidades de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, bem 

como houve parcelamento de faturas e alguns pagamentos, sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao 

seguinte julgado em caso análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO 

QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO 

BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS 

PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a instituição financeira 

digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam 

as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários 

pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. Constatada a 

inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a 

prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2018, 

Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO 

MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – 

FATURAS EMITIDAS EM NOME DA APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS 

- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. O ônus da prova recai sobre aquele que 

aproveita o reconhecimento do ato. Verifica-se no caso concreto que 

houve a confirmação irrefutável do negócio jurídico entre as partes e o 

inadimplemento de faturas do cartão de crédito que ensejaram cobranças 

devidas e a consequente inscrição do nome da Apelada no rol dos 

inadimplentes. In casu, tais comprovações são revestidas de robustez 

capaz de confirmar a relação jurídica entre as partes, pois, em se tratando 

de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos dados pessoais de terceiro 

para contrair dívidas, o suposto falsário certamente não faria o pagamento 

das faturas, conforme ficou demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não 

fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a 

utilização e a concordância com a prestação do serviço. De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010539-80.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE BRIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT7303-O (ADVOGADO(A))

HILARIO SCHIEFELBEIN OAB - MT0012532A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010539-80.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDIRENE BRIZA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 
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38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

27383673] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 29014897], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000041-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BUENO LANGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERIS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000041-10.2017.8.11.0086 

EXEQUENTE: JOAO BATISTA BUENO LANGER EXECUTADO: NERIS DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 28574439), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará judicial para levantamento do valor penhorado em favor 

do exequente, conforme acordado em audiência. Intime-se o executado 

acerca da alteração dos dados bancários do exequente, conforme consta 

da petição de id. 29320202 Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001970-44.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CRISTIANO LEITE DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 24364102] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 28178670], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002747-92.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RUT SOLANGE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

mp ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002747-92.2019.8.11.0086 REQUERENTE: RUT SOLANGE RODRIGUES 

REQUERIDO: VIVO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A parte Reclamada arguiu a 

preliminar de indeferimento da inicial, sob o argumento de que a Autora 

não apresentou o documento indispensável à propositura da ação, 

contudo, a rejeito, pois o extrato da inscrição restritiva consta no ID. n. 

26125474 dos autos. Superada a análise da questão preliminar, passo à 

apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, e não havendo necessidade de produção de 

prova em audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 195,90 

(cento e noventa e cinco reais e noventa centavos), inserido em 

26/05/2018, relativo ao suposto contrato nº 0245803785, o qual alega 
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desconhecer. Em contestação, a Reclamada aduz que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era titular da linha telefônica 

nº (65) 9901-6350, e utilizava os serviços fornecidos, dos quais constam 

débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação, formulando 

ainda pedido contraposto relativo à condenação da Requerente nas penas 

de litigância de má-fé. Em sua impugnação, a Reclamante sustenta que 

desconhece o débito negativado, e que por tais motivos o dever de 

reparar é indubitável. Afirma ainda que os documentos juntados pela parte 

adversa não demostram idoneidade, bem como não descrevem os valores 

dos débitos com certeza e liquidez. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada do contrato assinado pela Requerente, além de documento 

pessoal desta. Ademais, a parte autora, na sua impugnação, se limita a 

afirmar que não reconhece o débito, visto que não usufruiu os serviços no 

patamar do débito negativado e por tais razões contestou o débito. No 

caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica, posto que 

incontroverso o documento apresentado com a assinatura do 

Demandante, bem como a semelhança nas firmas apresentadas nos 

documentos carreados, dispensa o aludido recurso. Deste modo, tenho 

que a simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte Requerida 

comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. Desta feita, 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

do Reclamado. Presentes indícios substanciais de que a inscrição do 

nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito é devida, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo a 

contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos dados no 

SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício regular do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, e no caso dos autos entendo 

não ser cabível a possibilidade de inverter o ônus da prova ante a falta de 

verossimilhança da parte Ré, tendo em vista que esta apresentou o 

contrato assinado pela Autora. Vale lembrar que o artigo art. 373, inciso I, 

do CPC aduz que o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, compete ao Autor. Nesse sentido, tendo em vista a confessa 

relação contratual existente entre as partes, tocava à Autora comprovar 

as suas alegações com a juntada dos comprovantes de pagamentos das 

faturas, demostrando que não está inadimplente, contudo, assim não fez. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do acesso ao primeiro 

grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a 

exceção, havendo condenação ao pagamento de despesas quando 

constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 

9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 

de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a punição possui caráter 

administrativo, com a finalidade de punir conduta por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do processo 

que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública do 

processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 - 

CONDENAR a Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao 

pagamento das custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor 

correspondente à multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002678-60.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CONCEICAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002678-60.2019.8.11.0086 REQUERENTE: JOSE CARLOS DA 

CONCEICAO GOMES REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A 

Reclamada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. Ademais, opino pelo afastamento da preliminar de 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta no ID. n. 25772282 dos autos. 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a indenização 

por danos morais, ao argumento de que teve seus dados inscritos no 

cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito 

no valor de R$ 168,47 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete 

centavos), anotado em 17/09/2015, referente ao suposto contrato nº 

0236947333, o qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era 

titular da linha telefônica nº (65) 99907-0743, na qual contratou pacote de 

serviços, constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos 

dados no cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda pedido 

contraposto, pugnando pela improcedência da ação, ao pagamento pelo 

Reclamante dos débitos discutidos nos autos, além da condenação do 

Requerente nas penas de litigância de má-fé. Não houve a apresentação 

da impugnação à contestação pela parte Autora. Analisado o processo e 

os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu 
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do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada do contrato assinado pelo Requerente, bem como da cópia de 

documento pessoal do Autor. Insta salientar que a inversão do ônus da 

prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte 

Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. No caso, desnecessária a 

realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso o documento 

apresentado com a assinatura do Demandante, bem como a semelhança 

nas firmas apresentadas nos documentos carreados dispensa o aludido 

recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes. Desta feita, não há que se falar em inexistência 

de relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder ao Reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que a inscrição do nome do Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança 

e a inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). (grifei) Quanto 

ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne aos 

valores dos débitos, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que 

restou comprovada a existência de dívidas pendentes de pagamento. 

Assim, a condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no 

valor de R$ 168,47 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete 

centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do pedido, apresentado na 

contestação. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). (grifei) É consabida a gratuidade 

do acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, 

entretanto, a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao 

pagamento de despesas quando constatada a litigância de má-fé, 

conforme disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, 

o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” 

(grifei). Registra-se que a punição possui caráter administrativo, com a 

finalidade de punir conduta por atos de procrastinação ou litigância de 

má-fé praticados no curso do processo que ofenda a dignidade deste 

Juízo e a própria função pública do processo. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Outrossim, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada e o faço para: 1 – CONDENAR o Reclamante ao pagamento em 

favor da Reclamada o valor R$ 168,47 (cento e sessenta e oito reais e 

quarenta e sete centavos), que deverá ser devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros desde a data do 

pedido, apresentado na contestação. 2 – CONDENAR o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 

3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa 

devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001839-35.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELA INACIO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001839-35.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EMANUELA INACIO BORGES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos 

morais proposta por EMANUELA INACIO BORGES DA SILVA em desfavor 

de VIVO S.A. A Reclamante alega que teve seus dados inscritos no 

cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela Reclamada, por débito 

no valor de R$220,74 (duzentos e vinte reais e setenta e quatro 

centavos), anotado em 08/07/2016, qual alega desconhecer. Aduz que 

não possui relação contratual com a Ré, motivo pelo qual pleiteia a 

declaração da inexistência de relação jurídica, a inexigibilidade do débito, 

além de indenização por danos morais. Por sua vez, em sua peça 

contestatória, a Reclamada afirma, preliminarmente, a impossibilidade da 

inversão do ônus da prova e a ausência de consulta extraída no balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito e no mérito aduz que não praticou ato 

ilícito, uma vez que mantinha relação contratual com a Requerente e esta 

usufruiu dos serviços de telefonia prestados, não realizando pagamentos 

das faturas, sendo, portanto, devida a inscrição dos dados no cadastro 

de proteção ao crédito. A Demandada apresentou ainda o contrato, em 

tese, assinado pela Requerente, bem como demais documentações que o 

acompanha. Deste modo, pugnou a Promovida pela improcedência da 

ação, além da condenação da Reclamante ao pagamento dos débitos 

discutidos nos autos e nas penas de litigância de má-fé. Em sua 

impugnação, a Reclamante sustenta que não celebrou o contrato em 

questão e que a assinatura constante no documento apresentado na 

contestação é falsa, motivo pelo qual a sua pretensão é legítima. Requereu 

ainda a realização de perícia grafotécnica. Analisando os autos, forçoso 

reconhecer que somente a prova pericial técnica (perícia grafotécnica), 

ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos 

de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no 

caso em análise. Não há como precisar se as assinaturas constantes no 

contrato trazido pelo Reclamado (ID. 24208308) foi ou não efetuada pela 

Autora. A Lei nº 9.099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente causas cíveis de 

menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei dos 

Juizados Especiais, extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: “Art. 51 (...) II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta 
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Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” Portanto, o 

reconhecimento da complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim 

de salvaguardar os preceitos constitucionalmente previstos, antes de 

oportunizar a comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa 

do pleito inicial. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

OPINO pelo reconhecimento da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da 

causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, 

para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIZA CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002237-79.2019.8.11.0086 Reclamante: ELIANE MARIZA CUSTODIO 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Opino 

pela retificação do polo passivo da ação, devendo constar BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Proceda a secretaria com a correção junto ao 

PJE. Superada a questão preliminar, passo à apreciação do mérito. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia a Reclamante a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em 

razão das inserções do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovidas pelo Reclamado, por débitos nos valores de R$ 4.850,00, 

anotado em 26/11/2016, condizente ao alegado contrato nº 

979366001000059TD e R$ 608,80, inscrito em 28/02/2017, relativo ao 

suposto contrato nº 979366001000059CT, os quais totalizam o montante 

de R$ 5.458,80 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta 

centavos), ao argumento de que desconhece o referido débito e não 

possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O 

Reclamado, em sua defesa, sustenta que as restrições são originárias do 

inadimplemento dos cartões nº 4551841050589573 e 4532117131701618 

contratados e utilizados pela Autora, bem como o serviço foi prestado com 

observância à todas as regras legais e contratuais, não havendo defeito 

na prestação do serviço, motivo pelo qual não há que se falar em dever de 

indenizar. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que o Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou as inscrições 

do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Impende salientar 

que o Demandado não apresentou o contrato ou outro meio idôneo a fim 

de comprovar a relação jurídica entre as partes. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que as inserções do nome da Autora decorreu do inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, devem os débitos 

discutidos nos autos serem declarados inexistentes. Ainda, entendo que 

merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por danos 

morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço 

ao inserir o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. (grifei) O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Insta salientar que 

inobstante a existência de outras restrições em nome da Reclamante, 

conforme faz prova o extrato apresentado nos autos, estas se deram em 

datas posteriores à discutida nos autos, não podendo ser aplicada a 

Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. Entretanto, 

as anotações posteriores devem ser consideradas para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – 

ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES 

DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO 

PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – 

RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA 

CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação 

do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao 

cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo 

número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora 

ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória 

a título de danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo 

objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o 

ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições 

posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em sede de 

responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). Também há de ser considerado, para fins de fixação do quantum 

indenizatório, o fato que decorreram aproximadamente 03 anos entre a 

data da primeira negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia da 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, assim, entendo razoável o valor 

indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 
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para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne aos contratos nº 979366001000059CT e nº 

979366001000059TD, discutidos nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência 

dos débitos oriundos dos contratos discutidos nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena 

de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA CALCIOLARI TAFERNABERRY DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000746-08.2017.8.11.0086 Reclamante: MARCELLA CALCIOLARI 

TAFERNABERRY DIAS Reclamada: CLARO TV I – RELATÓRIO Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem questões 

preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito. II – MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a inexistência 

de débito e indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela Reclamada, por 

dívida no valor de R$ 119,60 (cento e dezenove reais e sessenta 

centavos), inscrita em 06/02/2016, relativa ao suposto contrato nº 

0000000211520669, ao argumento de que desconhece o referido débito. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. A Reclamada, em sua defesa, sustenta que a inclusão do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não 

adimplemento do débito decorrente dos serviços por ela contratado, via 

call center, e utilizado, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz 

de ensejar reparação de qualquer ordem. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou a gravação, 

o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. 

Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, 

via de consequência, que a inserção do nome da Autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como 

ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe 

devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco 

medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. III – DISPOSITIVO Ante 

o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne ao contrato nº 0000000211520669, discutido nos autos; 2 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 
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STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome do reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EUZA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001837-65.2019.8.11.0086 REQUERENTE: EUZA SILVA DE JESUS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A parte Reclamada requereu 

a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro a necessidade de 

produção de outras provas, senão as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir a presente ação com arrimo no art. 355, I do 

NCPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas;” Logo, cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Ainda, a 

Demandada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, 

com ele será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar 

de não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta no id. n. 22317969 dos autos. 

Superada a análise das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, e, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a declaração 

de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, ao 

argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débitos nos valores de 

R$107,32 (cento e sete reais e trinta e dois centavos), anotado em 

08/08/2015, e R$322,92 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois 

centavos), incluso em 26/04/2015, os quais alega desconhecer. Em 

contestação, a Reclamada afirma que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que a Reclamante era titular das linhas telefônicas nº (65) 9963-4735 / 

(65) 99811-6928 e (65) 99631-2700, das quais constam débitos em 

aberto, sendo devidas as inscrições dos dados no cadastro de proteção 

ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela 

improcedência da ação, ao pagamento pela Reclamante dos débitos 

discutidos nos autos, além da condenação da Requerente nas penas de 

litigância de má-fé. Em sua impugnação, a Reclamante sustenta que jamais 

teve relação contratual com a Requerida e que fora juntado na defesa da 

Reclamada um contrato firmado por terceiro estranha à lide, qual não 

guarda relação com a Autora. Ainda, assevera que o outro contrato 

também juntado pela Demandada não foi pactuado pela Demandante, 

afirmando ser falsa a assinatura constante no aludido documento, e que 

por tais motivos o dever de reparar é indubitável. Pugnou ainda pela 

realização de perícia grafotécnica. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do 

CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes com a 

juntada do contrato assinado pela Requerente, de documentos pessoais 

da Autora, além de comprovante de endereço no nome desta, diverso do 

apresentado na exordial (Id. 24214229). Além disso, a parte Autora se 

limitou, na sua impugnação, a informar que não possui relação jurídica com 

a Requerida e que desconhece a assinatura constante no contrato 

apresentado. No caso, desnecessária a realização perícia grafotécnica, 

posto que incontroverso o documento apresentado com a assinatura da 

Demandante, bem como a semelhança nas firmas apresentadas nos 

documentos carreados, dispensa o aludido recurso. Deste modo, tenho 

que a simples análise das alegações das partes, em confronto com os 

documentos apresentados, leva-me à conclusão de que a parte Requerida 

comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. Desta feita, 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da Reclamada. Presentes indícios substanciais de que a inscrição do 

nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito é devida, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo a 

contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos dados no 

SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício regular do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne aos valores 

dos débitos, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de dívidas pendentes de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida aos débitos negativados, ou seja, nos valores 

de R$107,32 (cento e sete reais e trinta e dois centavos) e R$322,92 

(trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), que deverão 

ser devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos 

de juros desde a data do pedido, apresentado na contestação. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do acesso ao primeiro 

grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a 

exceção, havendo condenação ao pagamento de despesas quando 

constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 

9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 

de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a punição possui caráter 
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administrativo, com a finalidade de punir conduta por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do processo 

que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública do 

processo. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 – 

CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada os 

valores de R$107,32 (cento e sete reais e trinta e dois centavos) e 

R$322,92 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), 

devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de 

juros desde a data do pedido, apresentado na contestação. 2 – 

CONDENAR a Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao 

pagamento das custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor 

correspondente à multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBSON MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001854-04.2019.8.11.0086 Reclamante: GILBSON MELO DOS SANTOS 

Reclamada: TELEFÔNICA BRASIL S.A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A 

Promovida arguiu a preliminar de inépcia da petição inicial, decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome do Reclamante. Contudo, 

rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Afasto, 

igualmente, a preliminar aventada pela Demandada que impugnou o pedido 

de deferimento de justiça gratuita, uma vez que o acesso ao Juizado 

Especial, em primeiro grau de jurisdição, independerá de despesas 

processuais e o momento oportuno para a análise da gratuidade se revela 

na interposição de Recurso Inominado, conforme disposto no artigo 54 da 

Lei 9.099/95. Por fim, rejeito as preliminares de ausência de interesse de 

agir e pretensão resistida, também arguidas pela Reclamada, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar 

o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação 

consumerista ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas 

abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de 

cunho reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade 

de prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Superadas as 

análises das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a inexistência 

de débito e indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela Reclamada, por 

dívida no valor R$ 201,25 (duzentos e um reais e vinte e cinco centavos), 

inscrita em 17/03/2019, relativa ao suposto contrato nº 0350645019, ao 

argumento de que desconhece o referido débito. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A Reclamada, 

em sua defesa, sustenta que a inclusão do nome do Autor nos órgãos de 

proteção ao crédito decorre do não adimplemento do débito decorrente 

dos serviços prestados para a linha telefônica nº (65) 99674-0936, por ele 

contratado e utilizado, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito capaz 

de ensejar reparação de qualquer ordem. Pugnou pela improcedência da 

ação e pela condenação do Autor às penas de litigância de má-fé. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as 

telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome do Demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 
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Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como 

ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados a parte que teve o seu nome negativado por 

dívida que não contraiu. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve 

ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, em relação ao 

pedido de condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela 

Reclamada, não merece acolhimento, uma vez que não restou 

caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº 

0350645019, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar a 

reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do 

recebimento da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000108-04.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULO SERGIO RODRIGUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo afastamento da preliminar de ausência de 

interesse processual quanto ao pedido de alínea H da inicial, uma vez que 

se trata apenas de erro material, pois busca o reclamante a concessão de 

diferenças do adicional de periculosidade. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Periculosidade proposta 

por Paulo Sérgio Rodrigues em desfavor de Município de Nova Mutum – 

MT. Aduz o Reclamante que é servidor público municipal, lotado no cargo 

de Guarda Municipal de Patrimônio. Afirma que exerce função sujeita a 

periculosidade e que recebe o referido adicional no percentual de 20%, 

enquanto deveria receber o percentual de 30%, conforme LTCAT 

aportado aos autos. Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito do 

autor ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 

30%, com o pagamento das diferenças, bem como, pela fixação da base 

de cálculo no salário base ou vencimento. Em contestação o Reclamado 

alega que o percentual de 20% a título de periculosidade pago atualmente 

é o correto e legal, conforme estabelecido no Parágrafo Único, do art. 

86-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002, alterada pela Lei 

Complementar nº 72/2010. Afirma que o Reclamante possui vínculo de 

trabalho de natureza jurídico-administrativo, devendo ser observado os 

preceitos da legislação municipal, quando esta é expressa ao fixar 20% 

para o adicional de periculosidade (LC nº 014/2002). Ao final, pugna pela 

improcedência do feito. Pois bem. O artigo 37, da Constituição Federal, 

preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem 

como, prevê que a remuneração dos servidores e os subsídios previsto 

nos art. 39, §4º, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

especifica, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a 

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Assim, levando 

em consideração que os princípios constitucionais supracitados vinculam 

as atividades administrativas, o adicional de periculosidade deverá ser 

pago de acordo com as especificações constantes na lei municipal, sob 

pena de afronta ao Princípio da Legalidade. Nesse sentido a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL 

DE PERICULOSIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - MUNICÍPIO DE 

NANUQUE - ESTATUTO DO SERVIDOR - PREVISÃO GENÉRICA - 

NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - OMISSÃO - APLICAÇÃO DA CLT - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A "lei 

específica" a que faz menção o art. 80 do Estatuto dos Servidores 

Públicos de Nanuque é a lei editada pelo município, no exercício de sua 

capacidade legislativa (art. 30, I, do CF/88) e não a Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, posto que se trata de servidor estatutário e não 

celetista. 2. Não tendo a municipalidade editada a "lei específica", resta 

obstada a percepção do adicional de periculosidade, uma vez que a 

Administração Pública é regida, em toda atividade, pelo princípio da 

legalidade (art. 37, caput, da CF/88), somente podendo agir quando 

autorizada por lei, dentro dos limites que a lei estabelecer e seguindo o 

procedimento que a lei exigir, não podendo dela se afastar, sob pena, 

inclusive, de responsabilização administrativa, civil e penal. 3. Negar 

provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10443140038151001 MG, Relator: 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 23/04/0019, Data 

de Publicação: 14/05/2019) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. GUARDA NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO 

RECONHECIDO. 1- A atividade da administração pública é norteada pelo 

princípio da legalidade e o adicional de periculosidade está estabelecido, 

de forma geral, no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna. 2- O servidor 

público municipal, em exercício da função de Guarda Noturno, tem direito 

ao adicional de periculosidade, aplicando-se para tanto, ante a ausência 

de regulamentação pela municipalidade, a Portaria nº 1.885/13, que 

aprovou o anexo 3 da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego. 3- Os 

efeitos retroativos pecuniários devem contar a partir da publicação do 
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Regime Jurídico do Servidor, data em que o adicional de periculosidade 

passou a ter previsão, sendo que o valor devido haverá de ser apurado 

em liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02245639720168090067, Relator: ROBERTO 

HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 27/09/2019) Ademais, não há omissão 

legislativa quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez 

que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que 

se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, ademais, a Lei 

que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais 

estabelece percentual de 10% (dez por cento), art. 12, II, da Lei 8.270/91, 

não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei 

Complementar nº 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o 

pagamento do adicional de periculosidade, conforme a seguir transcrito: 

Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na 

forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas 

que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 

permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 

acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único - O trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 

20% (vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais. 

(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados 

aos autos que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme 

determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base 

de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores. Assim, inexistindo previsão legal de pagamento de adicional de 

periculosidade no percentual pleiteado e falta de proporcionalidade dos 

valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração 

adicional e mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000109-86.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDOMIRO BOTELHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo afastamento da preliminar de ausência de 

interesse processual quanto ao pedido de alínea H da inicial, uma vez que 

se trata apenas de erro material, pois busca o reclamante a concessão de 

diferenças do adicional de periculosidade. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Periculosidade proposta 

por Valdomiro Botelho em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. 

Aduz o Reclamante que é servidor público municipal, lotado no cargo de 

Guarda Municipal de Patrimônio. Afirma que exerce função sujeita a 

periculosidade e que recebe o referido adicional no percentual de 20%, 

enquanto deveria receber o percentual de 30%, conforme LTCAT 

aportado aos autos. Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito do 

autor ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 

30%, com o pagamento das diferenças, bem como, pela fixação da base 

de cálculo no salário base ou vencimento. Em contestação o Reclamado 

alega que o percentual de 20% a título de periculosidade pago atualmente 

é o correto e legal, conforme estabelecido no Parágrafo Único, do art. 

86-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002, alterada pela Lei 

Complementar nº 72/2010. Afirma que o Reclamante possui vínculo de 

trabalho de natureza jurídico-administrativo, devendo ser observado os 

preceitos da legislação municipal, quando esta é expressa ao fixar 20% 

para o adicional de periculosidade (LC nº 014/2002). Ao final, pugna pela 

improcedência do feito. Pois bem. O artigo 37, da Constituição Federal, 

preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem 

como, prevê que a remuneração dos servidores e os subsídios previsto 

nos art. 39, §4º, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

especifica, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a 

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Assim, levando 

em consideração que os princípios constitucionais supracitados vinculam 

as atividades administrativas, o adicional de periculosidade deverá ser 

pago de acordo com as especificações constantes na lei municipal, sob 

pena de afronta ao Princípio da Legalidade. Nesse sentido a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL 

DE PERICULOSIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - MUNICÍPIO DE 

NANUQUE - ESTATUTO DO SERVIDOR - PREVISÃO GENÉRICA - 

NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - OMISSÃO - APLICAÇÃO DA CLT - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A "lei 

específica" a que faz menção o art. 80 do Estatuto dos Servidores 

Públicos de Nanuque é a lei editada pelo município, no exercício de sua 

capacidade legislativa (art. 30, I, do CF/88) e não a Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, posto que se trata de servidor estatutário e não 

celetista. 2. Não tendo a municipalidade editada a "lei específica", resta 

obstada a percepção do adicional de periculosidade, uma vez que a 

Administração Pública é regida, em toda atividade, pelo princípio da 

legalidade (art. 37, caput, da CF/88), somente podendo agir quando 

autorizada por lei, dentro dos limites que a lei estabelecer e seguindo o 

procedimento que a lei exigir, não podendo dela se afastar, sob pena, 

inclusive, de responsabilização administrativa, civil e penal. 3. Negar 

provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10443140038151001 MG, Relator: 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 23/04/0019, Data 

de Publicação: 14/05/2019) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. GUARDA NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO 

RECONHECIDO. 1- A atividade da administração pública é norteada pelo 

princípio da legalidade e o adicional de periculosidade está estabelecido, 

de forma geral, no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna. 2- O servidor 

público municipal, em exercício da função de Guarda Noturno, tem direito 

ao adicional de periculosidade, aplicando-se para tanto, ante a ausência 

de regulamentação pela municipalidade, a Portaria nº 1.885/13, que 

aprovou o anexo 3 da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego. 3- Os 

efeitos retroativos pecuniários devem contar a partir da publicação do 

Regime Jurídico do Servidor, data em que o adicional de periculosidade 

passou a ter previsão, sendo que o valor devido haverá de ser apurado 

em liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02245639720168090067, Relator: ROBERTO 

HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 27/09/2019) Ademais, não há omissão 

legislativa quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez 
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que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que 

se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, ademais, a Lei 

que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais 

estabelece percentual de 10% (dez por cento), art. 12, II, da Lei 8.270/91, 

não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei 

Complementar nº 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o 

pagamento do adicional de periculosidade, conforme a seguir transcrito: 

Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na 

forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas 

que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 

permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 

acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único - O trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 

20% (vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais. 

(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados 

aos autos que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme 

determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base 

de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores. Assim, inexistindo previsão legal de pagamento de adicional de 

periculosidade no percentual pleiteado e falta de proporcionalidade dos 

valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração 

adicional e mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-71.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA MIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000110-71.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DANILO DE OLIVEIRA MIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo afastamento da preliminar de ausência de 

interesse processual quanto ao pedido de alínea H da inicial, uma vez que 

se trata apenas de erro material, pois busca o reclamante a concessão de 

diferenças do adicional de periculosidade. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Periculosidade proposta 

por Danilo de Oliveira Mira em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. 

Aduz o Reclamante que é servidor público municipal, lotado no cargo de 

Guarda Municipal de Patrimônio. Afirma que exerce função sujeita a 

periculosidade e que recebe o referido adicional no percentual de 20%, 

enquanto deveria receber o percentual de 30%, conforme LTCAT 

aportado aos autos. Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito do 

autor ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 

30%, com o pagamento das diferenças, bem como, pela fixação da base 

de cálculo no salário base ou vencimento. Em contestação o Reclamado 

alega que o percentual de 20% a título de periculosidade pago atualmente 

é o correto e legal, conforme estabelecido no Parágrafo Único, do art. 

86-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002, alterada pela Lei 

Complementar nº 72/2010. Afirma que o Reclamante possui vínculo de 

trabalho de natureza jurídico-administrativo, devendo ser observado os 

preceitos da legislação municipal, quando esta é expressa ao fixar 20% 

para o adicional de periculosidade (LC nº 014/2002). Ao final, pugna pela 

improcedência do feito. Pois bem. O artigo 37, da Constituição Federal, 

preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem 

como, prevê que a remuneração dos servidores e os subsídios previsto 

nos art. 39, §4º, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

especifica, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a 

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Assim, levando 

em consideração que os princípios constitucionais supracitados vinculam 

as atividades administrativas, o adicional de periculosidade deverá ser 

pago de acordo com as especificações constantes na lei municipal, sob 

pena de afronta ao Princípio da Legalidade. Nesse sentido a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL 

DE PERICULOSIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - MUNICÍPIO DE 

NANUQUE - ESTATUTO DO SERVIDOR - PREVISÃO GENÉRICA - 

NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - OMISSÃO - APLICAÇÃO DA CLT - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A "lei 

específica" a que faz menção o art. 80 do Estatuto dos Servidores 

Públicos de Nanuque é a lei editada pelo município, no exercício de sua 

capacidade legislativa (art. 30, I, do CF/88) e não a Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, posto que se trata de servidor estatutário e não 

celetista. 2. Não tendo a municipalidade editada a "lei específica", resta 

obstada a percepção do adicional de periculosidade, uma vez que a 

Administração Pública é regida, em toda atividade, pelo princípio da 

legalidade (art. 37, caput, da CF/88), somente podendo agir quando 

autorizada por lei, dentro dos limites que a lei estabelecer e seguindo o 

procedimento que a lei exigir, não podendo dela se afastar, sob pena, 

inclusive, de responsabilização administrativa, civil e penal. 3. Negar 

provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10443140038151001 MG, Relator: 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 23/04/0019, Data 

de Publicação: 14/05/2019) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. GUARDA NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO 

RECONHECIDO. 1- A atividade da administração pública é norteada pelo 

princípio da legalidade e o adicional de periculosidade está estabelecido, 

de forma geral, no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna. 2- O servidor 

público municipal, em exercício da função de Guarda Noturno, tem direito 

ao adicional de periculosidade, aplicando-se para tanto, ante a ausência 

de regulamentação pela municipalidade, a Portaria nº 1.885/13, que 

aprovou o anexo 3 da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego. 3- Os 

efeitos retroativos pecuniários devem contar a partir da publicação do 

Regime Jurídico do Servidor, data em que o adicional de periculosidade 

passou a ter previsão, sendo que o valor devido haverá de ser apurado 

em liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02245639720168090067, Relator: ROBERTO 

HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 27/09/2019) Ademais, não há omissão 

legislativa quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez 

que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que 

se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, ademais, a Lei 

que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais 

estabelece percentual de 10% (dez por cento), art. 12, II, da Lei 8.270/91, 

não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei 

Complementar nº 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
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servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o 

pagamento do adicional de periculosidade, conforme a seguir transcrito: 

Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na 

forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas 

que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 

permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 

acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único - O trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 

20% (vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais. 

(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados 

aos autos que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme 

determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base 

de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores. Assim, inexistindo previsão legal de pagamento de adicional de 

periculosidade no percentual pleiteado e falta de proporcionalidade dos 

valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração 

adicional e mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-33.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000119-33.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO REQUERIDO: MUNICÍPIO 

DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos 

regidos pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta 

última. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise 

das alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução 

das questões fáticas. Opino pelo afastamento da preliminar de ausência 

de interesse processual quanto ao pedido de alínea H da inicial, uma vez 

que se trata apenas de erro material, pois busca o reclamante a 

concessão de diferenças do adicional de periculosidade. Passo a análise 

do mérito. Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Periculosidade 

proposta por Alexandre Ferreira de Brito em desfavor de Município de 

Nova Mutum – MT. Aduz o Reclamante que é servidor público municipal, 

lotado no cargo de Guarda Municipal de Patrimônio. Afirma que exerce 

função sujeita a periculosidade e que recebe o referido adicional no 

percentual de 20%, enquanto deveria receber o percentual de 30%, 

conforme LTCAT aportado aos autos. Ao final, pugna pelo reconhecimento 

do direito do autor ao recebimento de adicional de periculosidade no 

percentual de 30%, com o pagamento das diferenças, bem como, pela 

fixação da base de cálculo no salário base ou vencimento. Em 

contestação o Reclamado alega que o percentual de 20% a título de 

periculosidade pago atualmente é o correto e legal, conforme estabelecido 

no Parágrafo Único, do art. 86-A da Lei Complementar Municipal nº 

014/2002, alterada pela Lei Complementar nº 72/2010. Afirma que o 

Reclamante possui vínculo de trabalho de natureza jurídico-administrativo, 

devendo ser observado os preceitos da legislação municipal, quando esta 

é expressa ao fixar 20% para o adicional de periculosidade (LC nº 

014/2002). Ao final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem. O artigo 

37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração Pública 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração dos 

servidores e os subsídios previsto nos art. 39, §4º, somente poderão ser 

fixados ou alterados por lei especifica, vejamos: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 

de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados 

por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices; Assim, levando em consideração que os princípios 

constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, o 

adicional de periculosidade deverá ser pago de acordo com as 

especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTATUTÁRIO - MUNICÍPIO DE NANUQUE - ESTATUTO DO 

SERVIDOR - PREVISÃO GENÉRICA - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - 

OMISSÃO - APLICAÇÃO DA CLT - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A "lei específica" a que faz menção o art. 

80 do Estatuto dos Servidores Públicos de Nanuque é a lei editada pelo 

município, no exercício de sua capacidade legislativa (art. 30, I, do CF/88) 

e não a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, posto que se trata de 

servidor estatutário e não celetista. 2. Não tendo a municipalidade editada 

a "lei específica", resta obstada a percepção do adicional de 

periculosidade, uma vez que a Administração Pública é regida, em toda 

atividade, pelo princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), somente 

podendo agir quando autorizada por lei, dentro dos limites que a lei 

estabelecer e seguindo o procedimento que a lei exigir, não podendo dela 

se afastar, sob pena, inclusive, de responsabilização administrativa, civil e 

penal. 3. Negar provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10443140038151001 

MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 

23/04/0019, Data de Publicação: 14/05/2019) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO 

RECONHECIDO. 1- A atividade da administração pública é norteada pelo 

princípio da legalidade e o adicional de periculosidade está estabelecido, 

de forma geral, no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna. 2- O servidor 

público municipal, em exercício da função de Guarda Noturno, tem direito 

ao adicional de periculosidade, aplicando-se para tanto, ante a ausência 

de regulamentação pela municipalidade, a Portaria nº 1.885/13, que 

aprovou o anexo 3 da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego. 3- Os 

efeitos retroativos pecuniários devem contar a partir da publicação do 

Regime Jurídico do Servidor, data em que o adicional de periculosidade 

passou a ter previsão, sendo que o valor devido haverá de ser apurado 

em liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02245639720168090067, Relator: ROBERTO 

HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 27/09/2019) Ademais, não há omissão 

legislativa quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez 

que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que 

se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, ademais, a Lei 

que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais 

estabelece percentual de 10% (dez por cento), art. 12, II, da Lei 8.270/91, 

não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei 

Complementar nº 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o 

pagamento do adicional de periculosidade, conforme a seguir transcrito: 

Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na 

forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas 

que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 

permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 487 de 813



acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único - O trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 

20% (vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais. 

(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados 

aos autos que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme 

determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base 

de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores. Assim, inexistindo previsão legal de pagamento de adicional de 

periculosidade no percentual pleiteado e falta de proporcionalidade dos 

valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração 

adicional e mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de 

fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARLOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000144-46.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANO CARLOS MARQUES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo afastamento da preliminar de ausência de 

interesse processual quanto ao pedido de alínea H da inicial, uma vez que 

se trata apenas de erro material, pois busca o reclamante a concessão de 

diferenças do adicional de periculosidade. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Periculosidade proposta 

por Luciano Carlos Marques em desfavor de Município de Nova Mutum – 

MT. Aduz o Reclamante que é servidor público municipal, lotado no cargo 

de Guarda Municipal de Patrimônio. Afirma que exerce função sujeita a 

periculosidade e que recebe o referido adicional no percentual de 20%, 

enquanto deveria receber o percentual de 30%, conforme LTCAT 

aportado aos autos. Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito do 

autor ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 

30%, com o pagamento das diferenças, bem como, pela fixação da base 

de cálculo no salário base ou vencimento. Em contestação o Reclamado 

alega que o percentual de 20% a título de periculosidade pago atualmente 

é o correto e legal, conforme estabelecido no Parágrafo Único, do art. 

86-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002, alterada pela Lei 

Complementar nº 72/2010. Afirma que o Reclamante possui vínculo de 

trabalho de natureza jurídico-administrativo, devendo ser observado os 

preceitos da legislação municipal, quando esta é expressa ao fixar 20% 

para o adicional de periculosidade (LC nº 014/2002). Ao final, pugna pela 

improcedência do feito. Pois bem. O artigo 37, da Constituição Federal, 

preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem 

como, prevê que a remuneração dos servidores e os subsídios previsto 

nos art. 39, §4º, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

especifica, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a 

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Assim, levando 

em consideração que os princípios constitucionais supracitados vinculam 

as atividades administrativas, o adicional de periculosidade deverá ser 

pago de acordo com as especificações constantes na lei municipal, sob 

pena de afronta ao Princípio da Legalidade. Nesse sentido a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL 

DE PERICULOSIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - MUNICÍPIO DE 

NANUQUE - ESTATUTO DO SERVIDOR - PREVISÃO GENÉRICA - 

NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - OMISSÃO - APLICAÇÃO DA CLT - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A "lei 

específica" a que faz menção o art. 80 do Estatuto dos Servidores 

Públicos de Nanuque é a lei editada pelo município, no exercício de sua 

capacidade legislativa (art. 30, I, do CF/88) e não a Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, posto que se trata de servidor estatutário e não 

celetista. 2. Não tendo a municipalidade editada a "lei específica", resta 

obstada a percepção do adicional de periculosidade, uma vez que a 

Administração Pública é regida, em toda atividade, pelo princípio da 

legalidade (art. 37, caput, da CF/88), somente podendo agir quando 

autorizada por lei, dentro dos limites que a lei estabelecer e seguindo o 

procedimento que a lei exigir, não podendo dela se afastar, sob pena, 

inclusive, de responsabilização administrativa, civil e penal. 3. Negar 

provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10443140038151001 MG, Relator: 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 23/04/0019, Data 

de Publicação: 14/05/2019) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. GUARDA NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO 

RECONHECIDO. 1- A atividade da administração pública é norteada pelo 

princípio da legalidade e o adicional de periculosidade está estabelecido, 

de forma geral, no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna. 2- O servidor 

público municipal, em exercício da função de Guarda Noturno, tem direito 

ao adicional de periculosidade, aplicando-se para tanto, ante a ausência 

de regulamentação pela municipalidade, a Portaria nº 1.885/13, que 

aprovou o anexo 3 da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego. 3- Os 

efeitos retroativos pecuniários devem contar a partir da publicação do 

Regime Jurídico do Servidor, data em que o adicional de periculosidade 

passou a ter previsão, sendo que o valor devido haverá de ser apurado 

em liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02245639720168090067, Relator: ROBERTO 

HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 27/09/2019) Ademais, não há omissão 

legislativa quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez 

que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que 

se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, ademais, a Lei 

que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais 

estabelece percentual de 10% (dez por cento), art. 12, II, da Lei 8.270/91, 

não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei 

Complementar nº 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o 

pagamento do adicional de periculosidade, conforme a seguir transcrito: 

Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na 

forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas 

que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 

permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 

acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único - O trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 

20% (vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais. 

(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados 

aos autos que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme 

determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base 
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de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores. Assim, inexistindo previsão legal de pagamento de adicional de 

periculosidade no percentual pleiteado e falta de proporcionalidade dos 

valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração 

adicional e mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FEITOSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001907-82.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: SERGIO FEITOSA DE LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo afastamento da preliminar de ausência de 

interesse processual quanto ao pedido de alínea H da inicial, uma vez que 

se trata apenas de erro material, pois busca o reclamante a concessão de 

diferenças do adicional de periculosidade. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Periculosidade proposta 

por Sergio Feitosa de Lima em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. 

Aduz o Reclamante que é servidor público municipal, lotado no cargo de 

Guarda Municipal de Patrimônio. Afirma que exerce função sujeita a 

periculosidade e que recebe o referido adicional no percentual de 20%, 

enquanto deveria receber o percentual de 30%, conforme LTCAT 

aportado aos autos. Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito do 

autor ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 

30%, com o pagamento das diferenças, bem como, pela fixação da base 

de cálculo no salário base ou vencimento. Em contestação o Reclamado 

alega que o percentual de 20% a título de periculosidade pago atualmente 

é o correto e legal, conforme estabelecido no Parágrafo Único, do art. 

86-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002, alterada pela Lei 

Complementar nº 72/2010. Afirma que o Reclamante possui vínculo de 

trabalho de natureza jurídico-administrativo, devendo ser observado os 

preceitos da legislação municipal, quando esta é expressa ao fixar 20% 

para o adicional de periculosidade (LC nº 014/2002). Ao final, pugna pela 

improcedência do feito. Pois bem. O artigo 37, da Constituição Federal, 

preleciona que a Administração Pública obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem 

como, prevê que a remuneração dos servidores e os subsídios previsto 

nos art. 39, §4º, somente poderão ser fixados ou alterados por lei 

especifica, vejamos: Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a 

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do 

art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; Assim, levando 

em consideração que os princípios constitucionais supracitados vinculam 

as atividades administrativas, o adicional de periculosidade deverá ser 

pago de acordo com as especificações constantes na lei municipal, sob 

pena de afronta ao Princípio da Legalidade. Nesse sentido a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL 

DE PERICULOSIDADE - SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO - MUNICÍPIO DE 

NANUQUE - ESTATUTO DO SERVIDOR - PREVISÃO GENÉRICA - 

NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - OMISSÃO - APLICAÇÃO DA CLT - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A "lei 

específica" a que faz menção o art. 80 do Estatuto dos Servidores 

Públicos de Nanuque é a lei editada pelo município, no exercício de sua 

capacidade legislativa (art. 30, I, do CF/88) e não a Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, posto que se trata de servidor estatutário e não 

celetista. 2. Não tendo a municipalidade editada a "lei específica", resta 

obstada a percepção do adicional de periculosidade, uma vez que a 

Administração Pública é regida, em toda atividade, pelo princípio da 

legalidade (art. 37, caput, da CF/88), somente podendo agir quando 

autorizada por lei, dentro dos limites que a lei estabelecer e seguindo o 

procedimento que a lei exigir, não podendo dela se afastar, sob pena, 

inclusive, de responsabilização administrativa, civil e penal. 3. Negar 

provimento ao recurso. (TJ-MG - AC: 10443140038151001 MG, Relator: 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 23/04/0019, Data 

de Publicação: 14/05/2019) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL. GUARDA NOTURNO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO 

RECONHECIDO. 1- A atividade da administração pública é norteada pelo 

princípio da legalidade e o adicional de periculosidade está estabelecido, 

de forma geral, no artigo 7º, inciso XXIII, da Carta Magna. 2- O servidor 

público municipal, em exercício da função de Guarda Noturno, tem direito 

ao adicional de periculosidade, aplicando-se para tanto, ante a ausência 

de regulamentação pela municipalidade, a Portaria nº 1.885/13, que 

aprovou o anexo 3 da NR 16, do Ministério do Trabalho e Emprego. 3- Os 

efeitos retroativos pecuniários devem contar a partir da publicação do 

Regime Jurídico do Servidor, data em que o adicional de periculosidade 

passou a ter previsão, sendo que o valor devido haverá de ser apurado 

em liquidação de sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 02245639720168090067, Relator: ROBERTO 

HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 27/09/2019, 1ª Câmara Cível, 

Data de Publicação: DJ de 27/09/2019) Ademais, não há omissão 

legislativa quanto ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez 

que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não havendo que 

se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, ademais, a Lei 

que regulamenta a essa questão para servidores públicos federais 

estabelece percentual de 10% (dez por cento), art. 12, II, da Lei 8.270/91, 

não existindo falta de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei 

Complementar nº 014/2002, que dispõe sobre o regime jurídico dos 

servidores públicos do município de Nova Mutum/MT, regulamenta o 

pagamento do adicional de periculosidade, conforme a seguir transcrito: 

Artigo 86-A - São consideradas atividades ou operações perigosas, na 

forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas 

que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato 

permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco 

acentuado. (Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Parágrafo único - O trabalho 

em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 

20% (vinte por cento), e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais. 

(Incluído pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados 

aos autos que o adicional de periculosidade está sendo pago conforme 

determina a lei municipal, ou seja, no percentual de 20%, tendo como base 

de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores. Assim, inexistindo previsão legal de pagamento de adicional de 

periculosidade no percentual pleiteado e falta de proporcionalidade dos 

valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração 

adicional e mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 
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IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010636-51.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010636-51.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLA LEMOS DOS SANTOS COELHO SILVA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação[id. 

n.28344937] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.29011540], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JALDIVAN SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001252-13.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JALDIVAN SILVA MARTINS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação[id. n.29014291]considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n.29068563], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-52.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE DAS NEVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010418-52.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSINETE DAS NEVES LEMES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n.28935750] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.29105249], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 
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declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-60.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))

SERGIO MEIRELLES BASTOS OAB - GO18725 (ADVOGADO(A))

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010465-60.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ REQUERIDO: CELG 

DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n.28363058] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n.28747738], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-02.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL MARINHO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000630-02.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ISAEL MARINHO CASTRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 28843238] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 28959030], razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-15.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO MEIRELLES BASTOS OAB - GO18725 (ADVOGADO(A))

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010468-15.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ REQUERIDO: CELG 

DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 
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extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n.28122280] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n.28747735], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010461-23.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

SERGIO MEIRELLES BASTOS OAB - GO18725 (ADVOGADO(A))

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010461-23.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ REQUERIDO: CELG 

DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação[id. n.28363071]considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n.28749296], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-30.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

SERGIO MEIRELLES BASTOS OAB - GO18725 (ADVOGADO(A))

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010467-30.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ REQUERIDO: CELG 

DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação[id. n.28122738]considerando que ovalor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n.28747726], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-75.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO MEIRELLES BASTOS OAB - GO18725 (ADVOGADO(A))

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

EDMAR ANTONIO ALVES FILHO OAB - GO31312 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010464-75.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ REQUERIDO: CELG 

DISTRIBUICAO S.A. - CELG D Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação[id. n.28123156]considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n.28749293], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001951-04.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001951-04.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARLI MARIA DE ARRUDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo indeferimento do pedido de extinção do 

processo sem julgamento do mérito ante a alegada complexidade da 

matéria e necessidade de perícia técnica, uma vez que a questão posta 

em debate no presente feito pode ser resolvida com a análise dos 

documentos apresentados nos autos, se afigurando completamente 

desnecessária a produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Insalubridade proposta por 

Marli Maria de Arruda em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. 

Aduz a Reclamante que é servidora pública municipal, lotada no cargo de 

Agente Comunitário de Saúde. Afirma que exerce função sujeita a 

insalubridade e que recebe o referido adicional no percentual de 10%, 

enquanto deveria receber o percentual de 20%, conforme LTCAT 

aportado aos autos. Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito do 

autor ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, 

com o pagamento das diferenças, bem como, pela fixação da base de 

cálculo no salário base ou vencimento. Em contestação o Reclamado alega 

que foi constatado adicional de insalubridade em grau médio, sendo 

devido, portanto, o percentual de 10% a título de insalubridade, o que já é 

pago, conforme estabelecido no art. 85-A da Lei Complementar Municipal 

nº 014/2002. Afirma que a Reclamante possui vínculo de trabalho de 

natureza jurídico-administrativo, devendo ser observado os preceitos da 

legislação municipal. Ao final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem. 

O artigo 37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração 

Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração 

dos servidores e os subsídios previsto nos art. 39, §4º, somente poderão 

ser fixados ou alterados por lei especifica, vejamos: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o 

subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices; Assim, levando em consideração que os princípios 

constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, o 

adicional de insalubridade deverá ser pago de acordo com as 

especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO AO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO 

MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - SÚMULA 

VINCULANTE 4 - ART. 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/94 

- INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da 

legalidade, de modo que o pagamento do adicional de insalubridade deve 

seguir os critérios da lei de regência, que na hipótese estabelece o direito 

ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se que os 

percentuais incidam sobres os “vencimentos-base”. 2. A expressão 

“vencimentos-base” - engastada na lei - tem seu justo sentido léxico na 

acepção de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao 

padrão fixado em lei para o cargo do servidor, sem o acréscimo de 

vantagens pecuniárias, portanto, não relaciona nem se confunde com 

generalidades acerca do “menor salário pago a um servidor público 

municipal ”. 3. A indexação do adicional de insalubridade ao salário mínimo 

encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 

4. (N.U 0008129-26.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) E ainda: DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE. 1. Possibilidade 

de o ente federado, no caso, o Município Campinorte/GO, na esfera de sua 

competência e discricionariedade, prever e regulamentar a matéria, 

mormente porque o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República é 

norma de eficácia limitada, competindo aos Municípios estabelecer o 

regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, visto ser assunto 

de interesse local. 2. No presente caso, inconteste que a autora sendo 

servidora pública municipal, ocupante do cargo de Farmacêutica, faz jus 

ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por 

cento) do seu salário base, percentual expressamente previsto na Lei 

Municipal nº 370/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02873142720158090170, 

Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019) Ademais, não há 

omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, 

uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não 

havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, 

ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos 

federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 

20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei 8.270/91, não existindo falta 

de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar nº 014/2002, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 
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Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, 

conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em 

condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% 

(cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela 

LMC Nº 72 de2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser 

apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído 

pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos 

que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, 

conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como 

base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores, conforme previsão constante na lei municipal. Assim, estando 

o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes 

delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade 

dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do 

adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-63.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA DE OLIVEIRA PAIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001960-63.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: GRACIELA DE OLIVEIRA PAIM REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo indeferimento do pedido de extinção do 

processo sem julgamento do mérito ante a alegada complexidade da 

matéria e necessidade de perícia técnica, uma vez que a questão posta 

em debate no presente feito pode ser resolvida com a análise dos 

documentos apresentados nos autos, se afigurando completamente 

desnecessária a produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Insalubridade proposta por 

Graciela de Oliveira Paim em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. 

Aduz a Reclamante que é servidora pública municipal, no cargo de técnica 

em laboratório. Afirma que exerce função sujeita a insalubridade e que 

recebe o referido adicional no percentual de 10%, enquanto deveria 

receber o percentual de 20%, conforme LTCAT aportado aos autos. Ao 

final, pugna pelo reconhecimento do direito do autor ao recebimento de 

adicional de insalubridade no percentual de 20%, com o pagamento das 

diferenças, bem como, pela fixação da base de cálculo no salário base ou 

vencimento. Em contestação o Reclamado alega que foi constatado 

adicional de insalubridade em grau médio, sendo devido, portanto, o 

percentual de 10% a título de insalubridade, o que já é pago, conforme 

estabelecido no art. 85-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002. 

Afirma que a Reclamante possui vínculo de trabalho de natureza 

jurídico-administrativo, devendo ser observado os preceitos da legislação 

municipal. Ao final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem. O artigo 

37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração Pública 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração dos 

servidores e os subsídios previsto nos art. 39, §4º, somente poderão ser 

fixados ou alterados por lei especifica, vejamos: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 

de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados 

por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices; Assim, levando em consideração que os princípios 

constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, o 

adicional de insalubridade deverá ser pago de acordo com as 

especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO AO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO 

MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - SÚMULA 

VINCULANTE 4 - ART. 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/94 

- INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da 

legalidade, de modo que o pagamento do adicional de insalubridade deve 

seguir os critérios da lei de regência, que na hipótese estabelece o direito 

ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se que os 

percentuais incidam sobres os “vencimentos-base”. 2. A expressão 

“vencimentos-base” - engastada na lei - tem seu justo sentido léxico na 

acepção de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao 

padrão fixado em lei para o cargo do servidor, sem o acréscimo de 

vantagens pecuniárias, portanto, não relaciona nem se confunde com 

generalidades acerca do “menor salário pago a um servidor público 

municipal ”. 3. A indexação do adicional de insalubridade ao salário mínimo 

encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 

4. (N.U 0008129-26.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) E ainda: DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE. 1. Possibilidade 

de o ente federado, no caso, o Município Campinorte/GO, na esfera de sua 

competência e discricionariedade, prever e regulamentar a matéria, 

mormente porque o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República é 

norma de eficácia limitada, competindo aos Municípios estabelecer o 

regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, visto ser assunto 

de interesse local. 2. No presente caso, inconteste que a autora sendo 

servidora pública municipal, ocupante do cargo de Farmacêutica, faz jus 

ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por 

cento) do seu salário base, percentual expressamente previsto na Lei 

Municipal nº 370/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02873142720158090170, 

Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019) Ademais, não há 

omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, 

uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não 

havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, 

ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos 

federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 

20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei 8.270/91, não existindo falta 
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de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar nº 014/2002, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, 

conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em 

condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% 

(cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela 

LMC Nº 72 de2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser 

apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído 

pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos 

que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, 

conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como 

base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores, conforme previsão constante na lei municipal. Assim, estando 

o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes 

delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade 

dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do 

adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001955-41.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001955-41.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PAULA MONTEIRO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA 

MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo indeferimento do pedido de extinção do 

processo sem julgamento do mérito ante a alegada complexidade da 

matéria e necessidade de perícia técnica, uma vez que a questão posta 

em debate no presente feito pode ser resolvida com a análise dos 

documentos apresentados nos autos, se afigurando completamente 

desnecessária a produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Insalubridade proposta por 

Paula Monteiro em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. Aduz a 

Reclamante que é servidora pública municipal, no cargo de técnica de 

enfermagem. Afirma que exerce função sujeita a insalubridade e que 

recebe o referido adicional no percentual de 10%, enquanto deveria 

receber o percentual de 20%, conforme LTCAT aportado aos autos ou 

40%, conforme o Ministério do Trabalho. Ao final, pugna pelo 

reconhecimento do direito do autor ao recebimento de adicional de 

insalubridade no percentual de 20% ou 40%, com o pagamento das 

diferenças, bem como, pela fixação da base de cálculo no salário base ou 

vencimento. Em contestação o Reclamado alega que foi constatado 

adicional de insalubridade em grau médio, sendo devido, portanto, o 

percentual de 10% a título de insalubridade, o que já é pago, conforme 

estabelecido no art. 85-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002. 

Afirma que a Reclamante possui vínculo de trabalho de natureza 

jurídico-administrativo, devendo ser observado os preceitos da legislação 

municipal. Ao final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem. O artigo 

37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração Pública 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração dos 

servidores e os subsídios previsto nos art. 39, §4º, somente poderão ser 

fixados ou alterados por lei especifica, vejamos: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 

de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados 

por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices; Assim, levando em consideração que os princípios 

constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, o 

adicional de insalubridade deverá ser pago de acordo com as 

especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO AO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO 

MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - SÚMULA 

VINCULANTE 4 - ART. 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/94 

- INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da 

legalidade, de modo que o pagamento do adicional de insalubridade deve 

seguir os critérios da lei de regência, que na hipótese estabelece o direito 

ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se que os 

percentuais incidam sobres os “vencimentos-base”. 2. A expressão 

“vencimentos-base” - engastada na lei - tem seu justo sentido léxico na 

acepção de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao 

padrão fixado em lei para o cargo do servidor, sem o acréscimo de 

vantagens pecuniárias, portanto, não relaciona nem se confunde com 

generalidades acerca do “menor salário pago a um servidor público 

municipal ”. 3. A indexação do adicional de insalubridade ao salário mínimo 

encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 

4. (N.U 0008129-26.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) E ainda: DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE. 1. Possibilidade 

de o ente federado, no caso, o Município Campinorte/GO, na esfera de sua 

competência e discricionariedade, prever e regulamentar a matéria, 

mormente porque o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República é 

norma de eficácia limitada, competindo aos Municípios estabelecer o 

regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, visto ser assunto 

de interesse local. 2. No presente caso, inconteste que a autora sendo 

servidora pública municipal, ocupante do cargo de Farmacêutica, faz jus 

ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por 

cento) do seu salário base, percentual expressamente previsto na Lei 

Municipal nº 370/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02873142720158090170, 

Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019) Ademais, não há 

omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, 

uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não 

havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, 

ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos 
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federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 

20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei 8.270/91, não existindo falta 

de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar nº 014/2002, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, 

conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em 

condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% 

(cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela 

LMC Nº 72 de2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser 

apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído 

pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos 

que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, 

conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como 

base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores, conforme previsão constante na lei municipal. Assim, estando 

o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes 

delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade 

dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do 

adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-86.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADILCEIA MARIA DE ARRUDA ASSIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001952-86.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ADILCEIA MARIA DE ARRUDA ASSIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável 

também aos processos regidos pela Lei n. 12.153/2009, por força do 

disposto no artigo 27, desta última. Decido. O feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, porquanto a análise das alegações e dos documentos carreados é 

suficiente para resolução das questões fáticas. Opino pelo indeferimento 

do pedido de extinção do processo sem julgamento do mérito ante a 

alegada complexidade da matéria e necessidade de perícia técnica, uma 

vez que a questão posta em debate no presente feito pode ser resolvida 

com a análise dos documentos apresentados nos autos, se afigurando 

completamente desnecessária a produção de prova pericial. Passo a 

análise do mérito. Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de 

Insalubridade proposta por Adilceia Maria de Arruda Assis dos Santos em 

desfavor de Município de Nova Mutum – MT. Aduz a Reclamante que é 

servidora pública municipal, no cargo de técnica de enfermagem. Afirma 

que exerce função sujeita a insalubridade e que recebe o referido 

adicional no percentual de 10%, enquanto deveria receber o percentual de 

20%, conforme LTCAT aportado aos autos ou 40%, conforme o Ministério 

do Trabalho. Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito do autor ao 

recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% ou 40%, 

com o pagamento das diferenças, bem como, pela fixação da base de 

cálculo no salário base ou vencimento. Em contestação o Reclamado alega 

que foi constatado adicional de insalubridade em grau médio, sendo 

devido, portanto, o percentual de 10% a título de insalubridade, o que já é 

pago, conforme estabelecido no art. 85-A da Lei Complementar Municipal 

nº 014/2002. Afirma que a Reclamante possui vínculo de trabalho de 

natureza jurídico-administrativo, devendo ser observado os preceitos da 

legislação municipal. Ao final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem. 

O artigo 37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração 

Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração 

dos servidores e os subsídios previsto nos art. 39, §4º, somente poderão 

ser fixados ou alterados por lei especifica, vejamos: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o 

subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices; Assim, levando em consideração que os princípios 

constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, o 

adicional de insalubridade deverá ser pago de acordo com as 

especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO AO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO 

MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - SÚMULA 

VINCULANTE 4 - ART. 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/94 

- INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da 

legalidade, de modo que o pagamento do adicional de insalubridade deve 

seguir os critérios da lei de regência, que na hipótese estabelece o direito 

ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se que os 

percentuais incidam sobres os “vencimentos-base”. 2. A expressão 

“vencimentos-base” - engastada na lei - tem seu justo sentido léxico na 

acepção de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao 

padrão fixado em lei para o cargo do servidor, sem o acréscimo de 

vantagens pecuniárias, portanto, não relaciona nem se confunde com 

generalidades acerca do “menor salário pago a um servidor público 

municipal ”. 3. A indexação do adicional de insalubridade ao salário mínimo 

encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 

4. (N.U 0008129-26.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) E ainda: DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE. 1. Possibilidade 

de o ente federado, no caso, o Município Campinorte/GO, na esfera de sua 

competência e discricionariedade, prever e regulamentar a matéria, 

mormente porque o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República é 

norma de eficácia limitada, competindo aos Municípios estabelecer o 

regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, visto ser assunto 

de interesse local. 2. No presente caso, inconteste que a autora sendo 

servidora pública municipal, ocupante do cargo de Farmacêutica, faz jus 

ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por 

cento) do seu salário base, percentual expressamente previsto na Lei 

Municipal nº 370/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02873142720158090170, 

Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019) Ademais, não há 

omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, 
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uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não 

havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, 

ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos 

federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 

20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei 8.270/91, não existindo falta 

de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar nº 014/2002, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, 

conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em 

condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% 

(cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela 

LMC Nº 72 de2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser 

apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído 

pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos 

que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, 

conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como 

base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores, conforme previsão constante na lei municipal. Assim, estando 

o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes 

delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade 

dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do 

adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-56.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RAQUEL CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001954-56.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LEILA RAQUEL CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos 

processos regidos pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 

27, desta última. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito, a teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

porquanto a análise das alegações e dos documentos carreados é 

suficiente para resolução das questões fáticas. Opino pelo indeferimento 

do pedido de extinção do processo sem julgamento do mérito ante a 

alegada complexidade da matéria e necessidade de perícia técnica, uma 

vez que a questão posta em debate no presente feito pode ser resolvida 

com a análise dos documentos apresentados nos autos, se afigurando 

completamente desnecessária a produção de prova pericial. Passo a 

análise do mérito. Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de 

Insalubridade proposta por Leila Raquel Carvalho da Silva em desfavor de 

Município de Nova Mutum – MT. Aduz a Reclamante que é servidora 

pública municipal, no cargo de técnica de enfermagem. Afirma que exerce 

função sujeita a insalubridade e que recebe o referido adicional no 

percentual de 10%, enquanto deveria receber o percentual de 20%, 

conforme LTCAT aportado aos autos ou 40%, conforme o Ministério do 

Trabalho. Ao final, pugna pelo reconhecimento do direito do autor ao 

recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% ou 40%, 

com o pagamento das diferenças, bem como, pela fixação da base de 

cálculo no salário base ou vencimento. Em contestação o Reclamado alega 

que foi constatado adicional de insalubridade em grau médio, sendo 

devido, portanto, o percentual de 10% a título de insalubridade, o que já é 

pago, conforme estabelecido no art. 85-A da Lei Complementar Municipal 

nº 014/2002. Afirma que a Reclamante possui vínculo de trabalho de 

natureza jurídico-administrativo, devendo ser observado os preceitos da 

legislação municipal. Ao final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem. 

O artigo 37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração 

Pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração 

dos servidores e os subsídios previsto nos art. 39, §4º, somente poderão 

ser fixados ou alterados por lei especifica, vejamos: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o 

subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices; Assim, levando em consideração que os princípios 

constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, o 

adicional de insalubridade deverá ser pago de acordo com as 

especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO AO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO 

MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - SÚMULA 

VINCULANTE 4 - ART. 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/94 

- INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da 

legalidade, de modo que o pagamento do adicional de insalubridade deve 

seguir os critérios da lei de regência, que na hipótese estabelece o direito 

ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se que os 

percentuais incidam sobres os “vencimentos-base”. 2. A expressão 

“vencimentos-base” - engastada na lei - tem seu justo sentido léxico na 

acepção de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao 

padrão fixado em lei para o cargo do servidor, sem o acréscimo de 

vantagens pecuniárias, portanto, não relaciona nem se confunde com 

generalidades acerca do “menor salário pago a um servidor público 

municipal ”. 3. A indexação do adicional de insalubridade ao salário mínimo 

encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 

4. (N.U 0008129-26.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) E ainda: DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE. 1. Possibilidade 

de o ente federado, no caso, o Município Campinorte/GO, na esfera de sua 

competência e discricionariedade, prever e regulamentar a matéria, 

mormente porque o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República é 

norma de eficácia limitada, competindo aos Municípios estabelecer o 

regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, visto ser assunto 

de interesse local. 2. No presente caso, inconteste que a autora sendo 

servidora pública municipal, ocupante do cargo de Farmacêutica, faz jus 

ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por 

cento) do seu salário base, percentual expressamente previsto na Lei 

Municipal nº 370/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02873142720158090170, 
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Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019) Ademais, não há 

omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, 

uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não 

havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, 

ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos 

federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 

20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei 8.270/91, não existindo falta 

de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar nº 014/2002, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, 

conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em 

condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% 

(cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela 

LMC Nº 72 de2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser 

apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído 

pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos 

que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, 

conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como 

base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores, conforme previsão constante na lei municipal. Assim, estando 

o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes 

delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade 

dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do 

adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELEARICIA BRITO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001957-11.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ELEARICIA BRITO BATISTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo indeferimento do pedido de extinção do 

processo sem julgamento do mérito ante a alegada complexidade da 

matéria e necessidade de perícia técnica, uma vez que a questão posta 

em debate no presente feito pode ser resolvida com a análise dos 

documentos apresentados nos autos, se afigurando completamente 

desnecessária a produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Insalubridade proposta por 

Elearicia Brito Batista em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. 

Aduz a Reclamante que é servidora pública municipal, no cargo de técnica 

de enfermagem. Afirma que exerce função sujeita a insalubridade e que 

recebe o referido adicional no percentual de 10%, enquanto deveria 

receber o percentual de 20%, conforme LTCAT aportado aos autos ou 

40%, conforme o Ministério do Trabalho. Ao final, pugna pelo 

reconhecimento do direito do autor ao recebimento de adicional de 

insalubridade no percentual de 20% ou 40%, com o pagamento das 

diferenças, bem como, pela fixação da base de cálculo no salário base ou 

vencimento. Em contestação o Reclamado alega que foi constatado 

adicional de insalubridade em grau médio, sendo devido, portanto, o 

percentual de 10% a título de insalubridade, o que já é pago, conforme 

estabelecido no art. 85-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002. 

Afirma que a Reclamante possui vínculo de trabalho de natureza 

jurídico-administrativo, devendo ser observado os preceitos da legislação 

municipal. Ao final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem. O artigo 

37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração Pública 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração dos 

servidores e os subsídios previsto nos art. 39, §4º, somente poderão ser 

fixados ou alterados por lei especifica, vejamos: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 

de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados 

por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices; Assim, levando em consideração que os princípios 

constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, o 

adicional de insalubridade deverá ser pago de acordo com as 

especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO AO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO 

MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - SÚMULA 

VINCULANTE 4 - ART. 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/94 

- INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da 

legalidade, de modo que o pagamento do adicional de insalubridade deve 

seguir os critérios da lei de regência, que na hipótese estabelece o direito 

ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se que os 

percentuais incidam sobres os “vencimentos-base”. 2. A expressão 

“vencimentos-base” - engastada na lei - tem seu justo sentido léxico na 

acepção de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao 

padrão fixado em lei para o cargo do servidor, sem o acréscimo de 

vantagens pecuniárias, portanto, não relaciona nem se confunde com 

generalidades acerca do “menor salário pago a um servidor público 

municipal ”. 3. A indexação do adicional de insalubridade ao salário mínimo 

encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 

4. (N.U 0008129-26.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) E ainda: DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE. 1. Possibilidade 

de o ente federado, no caso, o Município Campinorte/GO, na esfera de sua 

competência e discricionariedade, prever e regulamentar a matéria, 

mormente porque o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República é 

norma de eficácia limitada, competindo aos Municípios estabelecer o 

regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, visto ser assunto 

de interesse local. 2. No presente caso, inconteste que a autora sendo 

servidora pública municipal, ocupante do cargo de Farmacêutica, faz jus 

ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por 
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cento) do seu salário base, percentual expressamente previsto na Lei 

Municipal nº 370/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02873142720158090170, 

Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019) Ademais, não há 

omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, 

uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não 

havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, 

ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos 

federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 

20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei 8.270/91, não existindo falta 

de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar nº 014/2002, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, 

conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em 

condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% 

(cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela 

LMC Nº 72 de2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser 

apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído 

pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos 

que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, 

conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como 

base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores, conforme previsão constante na lei municipal. Assim, estando 

o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes 

delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade 

dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do 

adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-78.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001959-78.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: EDNA RODRIGUES DE LIMA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo indeferimento do pedido de extinção do 

processo sem julgamento do mérito ante a alegada complexidade da 

matéria e necessidade de perícia técnica, uma vez que a questão posta 

em debate no presente feito pode ser resolvida com a análise dos 

documentos apresentados nos autos, se afigurando completamente 

desnecessária a produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Insalubridade proposta por 

Edna Rodrigues de Lima em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. 

Aduz a Reclamante que é servidora pública municipal, no cargo de técnica 

em laboratório. Afirma que exerce função sujeita a insalubridade e que 

recebe o referido adicional no percentual de 10%, enquanto deveria 

receber o percentual de 20%, conforme LTCAT aportado aos autos. Ao 

final, pugna pelo reconhecimento do direito do autor ao recebimento de 

adicional de insalubridade no percentual de 20%, com o pagamento das 

diferenças, bem como, pela fixação da base de cálculo no salário base ou 

vencimento. Em contestação o Reclamado alega que foi constatado 

adicional de insalubridade em grau médio, sendo devido, portanto, o 

percentual de 10% a título de insalubridade, o que já é pago, conforme 

estabelecido no art. 85-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002. 

Afirma que a Reclamante possui vínculo de trabalho de natureza 

jurídico-administrativo, devendo ser observado os preceitos da legislação 

municipal. Ao final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem. O artigo 

37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração Pública 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração dos 

servidores e os subsídios previsto nos art. 39, §4º, somente poderão ser 

fixados ou alterados por lei especifica, vejamos: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 

de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados 

por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices; Assim, levando em consideração que os princípios 

constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, o 

adicional de insalubridade deverá ser pago de acordo com as 

especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO AO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO 

MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - SÚMULA 

VINCULANTE 4 - ART. 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/94 

- INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da 

legalidade, de modo que o pagamento do adicional de insalubridade deve 

seguir os critérios da lei de regência, que na hipótese estabelece o direito 

ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se que os 

percentuais incidam sobres os “vencimentos-base”. 2. A expressão 

“vencimentos-base” - engastada na lei - tem seu justo sentido léxico na 

acepção de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao 

padrão fixado em lei para o cargo do servidor, sem o acréscimo de 

vantagens pecuniárias, portanto, não relaciona nem se confunde com 

generalidades acerca do “menor salário pago a um servidor público 

municipal ”. 3. A indexação do adicional de insalubridade ao salário mínimo 

encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 

4. (N.U 0008129-26.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) E ainda: DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE. 1. Possibilidade 

de o ente federado, no caso, o Município Campinorte/GO, na esfera de sua 

competência e discricionariedade, prever e regulamentar a matéria, 

mormente porque o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República é 

norma de eficácia limitada, competindo aos Municípios estabelecer o 

regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, visto ser assunto 

de interesse local. 2. No presente caso, inconteste que a autora sendo 
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servidora pública municipal, ocupante do cargo de Farmacêutica, faz jus 

ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por 

cento) do seu salário base, percentual expressamente previsto na Lei 

Municipal nº 370/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02873142720158090170, 

Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019) Ademais, não há 

omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, 

uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não 

havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, 

ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos 

federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 

20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei 8.270/91, não existindo falta 

de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar nº 014/2002, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, 

conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em 

condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% 

(cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela 

LMC Nº 72 de2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser 

apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído 

pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos 

que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, 

conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como 

base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores, conforme previsão constante na lei municipal. Assim, estando 

o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes 

delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade 

dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do 

adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001958-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SALETE PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001958-93.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIA SALETE PACHECO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE 

NOVA MUTUM - MT Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos 

pela Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27, desta última. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Opino pelo indeferimento do pedido de extinção do 

processo sem julgamento do mérito ante a alegada complexidade da 

matéria e necessidade de perícia técnica, uma vez que a questão posta 

em debate no presente feito pode ser resolvida com a análise dos 

documentos apresentados nos autos, se afigurando completamente 

desnecessária a produção de prova pericial. Passo a análise do mérito. 

Trata-se de Ação Condenatória de Adicional de Insalubridade proposta por 

Marcia Salete Pacheco em desfavor de Município de Nova Mutum – MT. 

Aduz a Reclamante que é servidora pública municipal, no cargo de técnica 

em laboratório. Afirma que exerce função sujeita a insalubridade e que 

recebe o referido adicional no percentual de 10%, enquanto deveria 

receber o percentual de 20%, conforme LTCAT aportado aos autos. Ao 

final, pugna pelo reconhecimento do direito do autor ao recebimento de 

adicional de insalubridade no percentual de 20%, com o pagamento das 

diferenças, bem como, pela fixação da base de cálculo no salário base ou 

vencimento. Em contestação o Reclamado alega que foi constatado 

adicional de insalubridade em grau médio, sendo devido, portanto, o 

percentual de 10% a título de insalubridade, o que já é pago, conforme 

estabelecido no art. 85-A da Lei Complementar Municipal nº 014/2002. 

Afirma que a Reclamante possui vínculo de trabalho de natureza 

jurídico-administrativo, devendo ser observado os preceitos da legislação 

municipal. Ao final, pugna pela improcedência do feito. Pois bem. O artigo 

37, da Constituição Federal, preleciona que a Administração Pública 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, bem como, prevê que a remuneração dos 

servidores e os subsídios previsto nos art. 39, §4º, somente poderão ser 

fixados ou alterados por lei especifica, vejamos: Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio 

de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados 

por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 

assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção 

de índices; Assim, levando em consideração que os princípios 

constitucionais supracitados vinculam as atividades administrativas, o 

adicional de insalubridade deverá ser pago de acordo com as 

especificações constantes na lei municipal, sob pena de afronta ao 

Princípio da Legalidade. Nesse sentido a jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO 

- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DIREITO AO 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO 

MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL - SÚMULA 

VINCULANTE 4 - ART. 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/94 

- INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da 

legalidade, de modo que o pagamento do adicional de insalubridade deve 

seguir os critérios da lei de regência, que na hipótese estabelece o direito 

ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, observando-se que os 

percentuais incidam sobres os “vencimentos-base”. 2. A expressão 

“vencimentos-base” - engastada na lei - tem seu justo sentido léxico na 

acepção de referir à retribuição pecuniária em sentido estrito, isto é, ao 

padrão fixado em lei para o cargo do servidor, sem o acréscimo de 

vantagens pecuniárias, portanto, não relaciona nem se confunde com 

generalidades acerca do “menor salário pago a um servidor público 

municipal ”. 3. A indexação do adicional de insalubridade ao salário mínimo 

encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante 

4. (N.U 0008129-26.2012.8.11.0055, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017) E ainda: DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE. 1. Possibilidade 

de o ente federado, no caso, o Município Campinorte/GO, na esfera de sua 

competência e discricionariedade, prever e regulamentar a matéria, 

mormente porque o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição da República é 

norma de eficácia limitada, competindo aos Municípios estabelecer o 
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regime de trabalho e de pagamento de seus servidores, visto ser assunto 

de interesse local. 2. No presente caso, inconteste que a autora sendo 

servidora pública municipal, ocupante do cargo de Farmacêutica, faz jus 

ao recebimento do adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por 

cento) do seu salário base, percentual expressamente previsto na Lei 

Municipal nº 370/2008. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Reexame Necessário: 02873142720158090170, 

Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2019, 

2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2019) Ademais, não há 

omissão legislativa quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, 

uma vez que este está disciplinado na Lei Complementar 14/2002, não 

havendo que se falar em aplicação subsidiária da CLT no presente caso, 

ademais, a Lei que regulamenta a essa questão para servidores públicos 

federais estabelece percentuais de 05% (cinco), 10% (dez por cento) e 

20% (vinte por cento), nos graus mínimo, médio e máximo, 

respectivamente, conforme art. 12, I, da Lei 8.270/91, não existindo falta 

de proporcionalidade da Lei Municipal. A Lei Complementar nº 014/2002, 

que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de 

Nova Mutum/MT, regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, 

conforme a seguir transcrito: Artigo 85-A – O exercício de trabalho em 

condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo 

Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% 

(cinco por cento) e terá como base de cálculo a menor remuneração 

constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais, 

segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela 

LMC Nº 72 de2010) Parágrafo único - A insalubridade somente poderá ser 

apurada por perícia realizada por técnico devidamente habilitado. (Incluído 

pela LMC Nº 72 de 2010) Denota-se dos documentos carreados aos autos 

que o adicional de insalubridade está sendo pago em grau médio, 

conforme apurado em perícia, ou seja, no percentual de 10%, tendo como 

base de cálculo a menor remuneração constante do quadro de salário dos 

servidores, conforme previsão constante na lei municipal. Assim, estando 

o adicional de insalubridade sendo pago em grau médio, nos moldes 

delineados na lei municipal e, ainda, inexistindo falta de proporcionalidade 

dos valores pagos, não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do 

adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal, sendo a 

improcedência do feito medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, 

a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-70.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010227-70.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FAGNER MENDES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação[id. n.28707450]considerando que ovalor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n.28947595], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 

de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002845-77.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARCILENE RIEDIGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002845-77.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ARCILENE RIEDIGER REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. A 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 501 de 813



providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002675-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002675-08.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEBASTIÃO DE SOUZA Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, quando da distribuição destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Publique-se. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002708-95.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sandra Araujo dos Santos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002708-95.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS REQUERIDO: 

SANDRA ARAUJO DOS SANTOS Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA STEFANI SOUZA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002707-13.2019.8.11.0086 

INTERESSADO: ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS REQUERIDO: 

BRUNA STEFANI SOUZA OLIVEIRA Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 12 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA GONCALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000019-15.2018.8.11.0086 REQUERENTE: TIAGO DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINAR A Promovida arguiu a preliminar de inépcia da petição inicial, 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 
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da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Superada a análise da 

questão preliminar, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, e, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Pleiteia o Reclamante a anulação de negócio jurídico c/c 

inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 152,35 (cento e 

cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), incluso em 17/01/2014, o 

qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada afirma que não 

praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era titular da linha 

telefônica nº (65) 9966-1990, qual contratou e utilizou os serviços e que 

constam débitos em aberto, sendo devidas as inscrições dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, 

pugnando pela improcedência da ação e ao pagamento pela Reclamante 

dos débitos discutidos nos autos. Em sua impugnação, o Reclamante 

sustenta que desconhece o débito negativado. Afirma que os documentos 

trazidos na defesa da Reclamada foram produzidos unilateralmente e que 

esta não comprovou a origem da dívida, e que por tais motivos o dever de 

reparar é indubitável. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifico que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com a juntada do contrato 

assinado pelo Requerente, de documentos pessoais do Autor, além de 

comprovante de endereço no nome deste, diverso do apresentado na 

exordial. Além disso, a parte Autora, em diáfano comportamento 

contraditório, inicialmente aduziu que não possui relação contratual com a 

Reclamada e, na sua impugnação, inova afirmando que não reconhece o 

débito, visto que não fora descriminado no contrato assinado com a 

Requerida, não impugnando as demais documentações juntadas, tais 

como as cópias dos seus documentos pessoais. No caso, desnecessária 

a realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso o documento 

apresentado com a assinatura do Demandante, bem como a semelhança 

nas firmas apresentadas nos documentos carreados, dispensa o aludido 

recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes. Assim, não há que se falar em inexistência de 

relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. Presentes indícios 

substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança e a 

inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, e no caso dos 

autos entendo não ser cabível a possibilidade de inverter o ônus da prova 

ante a falta de verossimilhança da parte Ré, tendo em vista que esta 

apresentou o contrato assinado pelo Autor. Ressalto ainda que o artigo 

art. 373, inciso I, do CPC aduz que o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, compete ao Autor. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne ao valor do 

débito, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de dívida pendente de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no valor de R$ 

152,35 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do pedido, apresentado na contestação. Por fim, da análise 

de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, 

nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do acesso ao primeiro 

grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a 

exceção, havendo condenação ao pagamento de despesas quando 

constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 

9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 

de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a punição possui caráter 

administrativo, com a finalidade de punir conduta por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do processo 

que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública do 

processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 – 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada no valor 

de R$ 152,35 (cento e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos, 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do pedido, apresentado na contestação. 2 – CONDENAR a 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA KARINE SOARES DE CRISTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000046-95.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIA KARINE SOARES DE 

CRISTO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A I - RELATÓRIO Dispensado 
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o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR 

Inicialmente a Reclamada levanta preliminares alegando ausência de prova 

mínima e impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão 

das mesmas se confundirem com o mérito da lide, com ele serão 

analisadas. Ainda, a Promovida arguiu a preliminar de inépcia da petição 

inicial, decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome da 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Outrossim, opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. n. 11314572 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A Reclamante informa em sua petição inicial que mantinha relação 

contratual com a Reclamada, contudo, o contrato firmado foi cancelado 

devido a Autora ter recebido cobranças acima dos valores pactuados. 

Afirma que embora tenha cancelado o contrato, a Reclamante teve seus 

dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, por débitos nos valores de R$ 493,88 (quatrocentos e 

noventa e três reais e oitenta e oito centavos) e R$ 3,12 (três reais e doze 

centavos), ambos inclusos em 09/04/2016, os quais alega desconhecer. 

Em contestação, a Reclamada afirma que não praticou nenhum ato ilícito, 

uma vez que a Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 

9947-7453, qual contratou e utilizou os serviços e que constam débitos em 

aberto, sendo devidas as inscrições dos dados no cadastro de proteção 

ao crédito. Alega ainda que a consumidora não comprovou nos autos o 

cancelamento do contrato. Formulou ainda pedido contraposto, pugnando 

pela improcedência da ação, ao pagamento pela Reclamante dos débitos 

discutidos nos autos e a condenação da Autora nas penas de litigância de 

má-fé. Em sua impugnação, a Reclamante sustenta que desconhece o 

débito negativado. Afirma que os documentos trazidos na defesa da 

Reclamada foram produzidos unilateralmente e que esta não comprovou a 

origem da dívida, e que por tais motivos o dever de reparar é indubitável. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes com a juntada do contrato assinado pela 

Requerente, de documentos pessoais da Autora, além de comprovante de 

endereço no nome desta, diverso do apresentado na exordial. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso 

o documento apresentado com a assinatura do Demandante, bem como a 

semelhança nas firmas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa o aludido recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das 

alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, 

leva-me à conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da 

relação jurídica entre os litigantes. Apesar de tratar-se a presente ação de 

relação de consumo – consistente em prestação de serviço de telefonia – 

a Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Isto porque, não se pode confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Autora de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Insta salientar que a Demandante não trouxe aos autos a comprovação do 

cancelamento do contrato, seja por número de protocolo – via call center, 

ou por outro meio idôneo, capaz de comprovar o alegado distrato. Assim, 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da Reclamada. Presentes indícios substanciais de que a inscrição do 

nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito é devida, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo a 

contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos dados no 

SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício regular do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, e no caso dos autos entendo 

não ser cabível a possibilidade de inverter o ônus da prova ante a falta de 

verossimilhança da parte Ré, tendo em vista que esta apresentou o 

contrato assinado pela Autora. Ressalto ainda que o artigo art. 373, inciso 

I, do CPC aduz que o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, compete ao Autor. Quanto ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, no que concerne ao valor do débito, entendo que assiste 

razão o pleito, uma vez que restou comprovada a existência de dívida 

pendente de pagamento. Assim, a condenação fica restringida aos débitos 

negativados, ou seja, nos valores de R$ 493,88 (quatrocentos e noventa e 

três reais e oitenta e oito centavos) e R$ 3,12 (três reais e doze 

centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros desde a data do pedido, apresentado na contestação. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do acesso ao primeiro 

grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, a própria lei prevê a 

exceção, havendo condenação ao pagamento de despesas quando 

constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no art. 55 da Lei n. 

9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 

de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a punição possui caráter 

administrativo, com a finalidade de punir conduta por atos de 

procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do processo 

que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública do 

processo. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 – 
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CONDENAR a Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada nos 

valores de R$ 493,88 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e oito 

centavos) e R$ 3,12 (três reais e doze centavos), devidamente corrigidos 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros desde a data do 

pedido, apresentado na contestação. 2 – CONDENAR a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 

3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa 

devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001316-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001316-23.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DANILO RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhuma das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Passo a análise do mérito. Trata-se de Anulação de 

Cobrança c.c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Reparação de 

Danos Morais proposta por Danilo Rodrigues em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. Relata o Reclamante que é 

proprietário de um apartamento no edifício Lírio dos Campos, titular da 

unidade consumidora nº 6/2263172-5. Aduz que é funcionário da empresa 

HFC, responsável por administração de obras e desde janeiro de 2018 foi 

designado para comandar uma obra na cidade de Castelo dos Sonhos – 

PA, ficando em torno de 40 dias sem retornar para Nova Mutum – MT e, 

quando retorna, fica no máximo uma semana. Afirma que o único 

eletrodoméstico que fica ligado é a geladeira. Relata que no final do mês 

de dezembro veio para a cidade em razão das férias coletivas e fora 

surpreendido com uma carta de cobrança da requerida no valor de R$ 

910,35, sob a alegação de supostas irregularidades em seu padrão de 

energia. Aduz que procurou a requerida, tendo formulado pedido 

administrativo, o qual não foi acolhido. Por fim, alega que foi gerada uma 

fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 910,35 (novecentos e 

dez reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 29.03.2019 e, 

ainda, teve seu nome negativado. Pois bem, nota-se que a Reclamada foi 

regularmente citada, compareceu à sessão de conciliação, entretanto, 

apresentou contestação intempestivamente, pois o prazo encerrou-se em 

23.08.2019 e a contestação foi apresentada somente no dia 27.08.2019, 

tornando-se, dessa forma, revel. Pois bem, em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao 

Reclamante. Assim, ante a revelia ora decretada, a afirmação do 

Reclamante passa a adquirir status de verdade formal em virtude da 

revelia da Reclamada, pois, tratando-se de direito disponível e que não 

necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra do 

artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça 

diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a 

presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar que o 

Reclamante fez prova suficiente do alegado, consoante se verifica dos 

documentos coligidos aos autos. Da análise dos elementos coligidos aos 

autos, constata-se que o reclamante foi informado acerca da existência 

de uma possível anormalidade que supostamente provocou o faturamento 

inferior ao consumido, que teria sido apurado por meio TOI – Termo de 

Ocorrência e Inspeção, o qual não foi acompanhado pelo Reclamante. 

Ademais, depreende-se do histórico de consumo aportado aos autos pela 

Reclamada que mesmo após a suposta regularização não houve aumento 

significativo no consumo. O art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL 

dispõe sobre o procedimento a ser adotado pela concessionária em casos 

de constatação de irregularidade, vejamos: “Art. 129: Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1° A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.” 

Destaque-se que o procedimento administrativo de aferição deve respeitar 

o princípio do contraditório, com o devido acompanhamento do 

procedimento necessário pelo consumidor, e ao final, apresentar laudo 

técnico emitido por laboratório da rede acreditada com certificação ABNT 

NBR ISO 9001, o que, in casu, não aconteceu. No caso, denota-se que 

não foram cumpridas as exigências contidas na Resolução n. 414/2010, já 

que o Reclamante não acompanhou a elaboração do TOI e não houve 

realização de perícia técnica e confecção de relatório de avaliação 

técnica. Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada 

irregularidade, visto que a concessionária de energia agiu em desacordo 

com as normas que regem o procedimento por ela adotado. Cito recente 

julgado desta E. Corte: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE 

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE 

CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA IRREGULARIDADE –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA 

UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FATURA ILEGÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo laudo elaborado por órgão 

oficial (INMETRO) ou mesmo a realização de TOI com respeito às 

formalidades legais, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da 

fatura de recuperação de consumo, sendo acertada a sentença que 

declarou a inexigibilidade da referida fatura. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. (N.U 1004950-05.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, LUCIA 

PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no 

DJE 01/08/2019) E ainda: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO 

DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FATURA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE PROMOVIDA – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE – 

AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO) – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de 

serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 505 de 813



reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da 

falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial 

(INMETRO), bem como não tendo havido acompanhamento da perícia 

unilateral pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade 

da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de 

inexistência do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 

1006528-78.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019) 

Desta feita, tendo em vista que a concessionária requerida não cumpriu 

integralmente as exigências contidas na resolução da Aneel, tem-se por 

ilegítima a cobrança do valor de R$910,35 (novecentos e dez reais e trinta 

e cinco centavos), com vencimento em 29/03/2019. Quanto ao dano moral, 

certo é que houve situação excepcional que força acolher a tese de que o 

evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero aborrecimento, uma 

vez que o nome do reclamante foi inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito ilegítimo. Nesse sentido o entendimento da Turma 

Recursal Única: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA 

EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA NO 

RAMAL DE ENTRADA. TROCA DO APARELHO. INEXISTÊNCIA DE 

VARIAÇÃO DE CONSUMO APÓS A REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR. 

AUMENTO DO CONSUMO APÓS A TROCA EM PATAMAR IRRELEVANTE. 

OSCILAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR 

RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO IMPROVIDO. Se a concessionaria de energia elétrica não 

comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi 

registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não 

sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura 

eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente 

consumida e não registrada. Tendo em vista a inscrição do nome da 

Autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida, o dano 

moral se encontra configurado e portanto, mantem-se o valor da 

indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1000047-57.2019.8.11.0050, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019. Assim, se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Desta 

forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. In casu, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão inicial para DECLARAR inexigível a fatura no valor de R$910,35 

(novecentos e dez reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 

29/03/2019, cobrado a título de recuperação de consumo e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção 

monetária pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês desde o evento danoso, com resolução do mérito, a teor do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela 

manutenção da decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela (id. n. 

20768903). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

par tes .  Po l l i anna  Mesqu i ta  de  Moraes  Ju íza  Le iga 

____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 13 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001155-13.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LISMAR MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

29077513) e a conseqüente desistência tácita dos embargos de 

declaração de id. 23772416, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito 

judicial, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do valor 

depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da 

CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-92.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA JESUS MATOS (REQUERENTE)

WESLEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. ORO AGENCIA DE TURISMO - ME (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT8840-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT6910-N (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010340-92.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: LUANA JESUS MATOS, WESLEY DA SILVA REQUERIDO: 

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, G. M. ORO AGENCIA DE TURISMO - ME, 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 
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da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 25875157] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 27990580], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINELSON PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000914-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LINELSON PEREIRA CARDOSO REQUERIDO: LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 28228059] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 28601481], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BOTELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAZARINA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR LUIZ DE OLIVEIRA OAB - SP345262 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000084-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SAMUEL BOTELHO DE OLIVEIRA REQUERIDO: NAZARINA 

ALVES Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

29100825, 29522784 e 29522742] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

29326601], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010652-34.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010652-34.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANA MARIA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação[id. 

n.29140730]considerando que ovalor se encontra depositado em conta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 507 de 813



judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.28226326], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de fevereiro de 2020 ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002101-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CILIANE MAJOR HOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1002101-82.2019.8.11.0086 Reclamante: CILIANE MAJOR HOTA 

Reclamada: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A E GOL LINHAS AEREAS S.A I 

- RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente, entendo que a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela primeira Reclamada não merece ser 

acolhida, considerando que incidem no caso concreto as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se enquadra a 

Autora na condição de consumidora e as Requeridas, na condição de 

fornecedoras, diante do que dispõem os artigos 2º e 3º, caput e § 2º, do 

referido Código, eis que restou demonstrada a existência de relação de 

consumo entre as partes, conforme documentos juntados pela 

Reclamante. Da mesma forma, também de acordo com o referido Códex, 

todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecedores respondem 

solidariamente perante os consumidores por danos causados a esses. 

Com isso, a primeira Reclamada também é parte legítima para figurar no 

polo passivo da presente demanda. Superada a análise da preliminar 

aventada, passo à apreciação do mérito da demanda. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. A Reclamante afirma que adquiriu 

passagens aéreas da empresa Reclamada para os trechos 

Cuiabá/Guarulhos e Guarulhos/Cuiabá, com ida prevista para o dia 

11/07/2019 e volta para o dia 21/07/2019 (localizador QLVQJ). Aduziu que 

por motivos pessoais a Autora e sua família não embarcaram do voo de 

ida, e que por tais razões não utilizaram as passagens do dia 11/07/2019. 

Sustenta que informou verbalmente às Demandadas acerca da 

impossibilidade do embarque inicial. Assevera a Requerente que, 

juntamente com sua família, no dia 21/07/2019, ao tentarem realizar o 

check in do voo de volta, no aeroporto de Guarulhos, foram surpreendidos 

com a informação de que inexistiam reservas para o localizador 

informado. Diante da informação, aduz que entrou em contato com o as 

Reclamadas, contudo, foi noticiada que as passagens haviam sido 

canceladas automaticamente em razão da não utilização do voo de ida. 

Sustenta a Reclamante que diante destes cancelamentos necessitou 

comprar três novos bilhetes aéreos, desembolsando o valor de R$ 

6.029,63 (seis mil e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), 

pleiteando, assim, a restituição do valor pago nas passagens, a título de 

danos materiais e indenização por dano moral. A Primeira Reclamada, em 

sua defesa, alega que embora a Autora tenha adquirido novas passagens 

para o voo de retorno, estas foram pagas, em parte, com o crédito das 

passagens não utilizadas, desembolsando, assim, a Demandante, somente 

a diferença, no valor de R$ 3.663,92 (três mil seiscentos e sessenta e três 

reais e noventa e dois centavos). Sustenta ainda que a empresa atua 

somente na reserva das passagens adquiridas, não podendo ser 

responsabilizada por procedimentos além da sua competência de atuação. 

Por fim, assevera acerca da inexistência de danos à parte autora, 

requerendo a improcedência da ação. A segunda Promovida, por sua vez, 

afirma que a Reclamante e a sua família não compareceram no embarque 

previsto para a ida, ocorrendo o chamado ‘no show’, tendo sucedido o 

cancelamento automático das passagens de volta. Aduz que consta do 

contrato dito procedimento, asseverando ainda que houve culpa exclusiva 

da Reclamante, inexistindo assim o dever de indenizar. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova, elencada no art. 6º, 

VIII do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Assim, incumbe às Reclamadas provarem a veracidade de suas 

alegações, na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. Analisado 

os autos e os documentos a ele acostados, verifica-se que não assiste 

razão às Reclamadas. Isto porque, em primeiro momento, a primeira Ré 

não logrou êxito em comprovar que as passagens do voo de volta foram 

pagas, em parte, com o crédito das passagens não utilizadas, 

desembolsando, assim, a Demandante, somente a diferença. Nos 

documentos juntados pela Autora, Id. 22901948 e 22901950 constam os 

recibos de pagamentos discriminado corretamente os valores pagos, não 

fazendo alusão a nenhum desconto e/ou crédito concedido. Ademais, 

como já explanado, não se sustenta a tese de que a mesma é somente 

intermediadora de vendas, tendo em vista que os fornecedores de 

serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor 

em decorrência da falha na prestação do serviço. Ainda, denota-se que 

para justificar o procedimento, a segunda Ré apresentou trechos do 

contrato, os quais ferem o direito a informação e princípio da 

transparência, inexistindo qualquer destaque à cláusula, o que a torna 

cláusula abusiva, estando em dissonância com o artigo 54, 4º do CDC. É 

fato que a Reclamante e sua família suportaram transtornos decorrentes 

do ocorrido (cancelamento do voo contratado e pago), o que não pode ser 

equiparado a mero contratempo, a pequenos dissabores, ou, ainda, a 

inconvenientes rotineiros aos quais todos se vejam submetidos, motivo 

pelo qual é plenamente justificada a reparação almejada. Dessa forma, 

caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI da Lei nº 8.078/90, combinado 

com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil, de sorte a amenizar o 

sofrimento experimentado. Corroborando: E M E N T A- RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA - 

NO SHOW NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO 

TRECHO DE VOLTA - AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS 

MATERIAIS - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (TJ-MT – RI: 0084755-78.2017.811.0001, Relatora: Valdeci 

Moraes Siqueira, Data do julgamento: 24/07/2018). (grifei) Ainda, 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. 

PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA (BSB-BH). "NO SHOW" NO VOO DE 

IDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. INEXISTÊNCIA 

DE INFORMAÇÃO CLARA NO QUE TANGE À RESTRIÇÃO/PERDA DO 

DIREITO DE VOAR NA VOLTA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 

ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR 

FIXADO EM R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS CONSOANTE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 
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FUNDAMENTOS. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme 

art. 46 da Lei n. 9.099 /95. Condenado o recorrente vencido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor da condenação. (ACJ 20140111214479 – 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Publicação: DJE 

27/08/2015 pg. 275 – Julgamento: 21/07/2015 – Relator: Flávio Fernando 

de Almeida da Fonseca) (grifei) Do mesmo modo, entendo pela 

procedência do pedido de restituição do valor pago nas passagens do voo 

de volta, a título de danos materiais, conforme se infere nos comprovantes 

acostados nos Ids. Id. 22901948 e 22901950, quais perfazem o valor de 

R$ 6.029,63 (seis mil e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), 

tendo em vista que os fatos ocorreram em razão das condutas praticadas 

pelas Reclamadas. IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela Reclamante, e o faço para: 1 – CONDENAR as 

Reclamadas, solidariamente, a restituírem a Reclamante no montante de R$ 

6.029,63 (seis mil e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), na 

forma simples, devendo ser o valor corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido 

de juros legais a partir da citação. 2 – CONDENAR as Reclamadas, 

solidariamente, a repararem a Reclamante a título de danos morais, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importância esta que deverá ser 

acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 do STJ) e juros legais a contar do evento danoso. Sem 

custas ou honorários advocatícios nesta fase, em consonância com os 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-22.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CILIANE MAJOR HOTA (REQUERENTE)

ALDO LUIS HOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA POLETTO OAB - MT19740/O (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1002202-22.2019.8.11.0086 Reclamante: ALDO LUIS HOTA e CILIANE 

MAJOR HOTA Reclamado: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A, JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente, 

afasto a preliminar arguida pelas Reclamadas no que concerne à exclusão 

do polo passivo relativa às corrés JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME, uma vez que, por serem as 

intermediadoras da transação, integram a cadeia de fornecedores e, 

assim, possuem responsabilidade solidária perante o consumidor, 

conforme disciplina o artigo 7º, parágrafo único e artigo 14, ambos do 

Código de Defesa do consumidor. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL 

EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

CONDENATÓRIA (INDENIZATÓRIA) - PACOTE TURÍSTICO - DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ASSISTÊNCIA/SEGURO VIAGEM) - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TURISMO 

(AGÊNCIA DE VIAGEM) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO 

AO RECURSO ESPECIAL DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA 

AGÊNCIA DE VIAGEM. 1. O interesse em recorrer é instituto 

ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação 

e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar 

ao recorrente. Na hipótese em tela, verificada a improcedência do pedido 

em relação a uma das rés, com atribuição, no particular, de ônus 

sucumbencial ao autor, inarredável o seu interesse em recorrer, a fim de 

se reconhecer a responsabilidade solidária da agência da viagens. 2. Não 

há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão cinge-se a revalorar 

juridicamente as situações fáticas, nos moldes em que delineados pelas 

instâncias ordinárias (sentença e acórdão). 3. "Esta eg. Corte tem 

entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa 

pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos 

serviços que integram o pacote." (REsp nº 888751/BA, Rel. Ministro Raul 

Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011) 4. Agravo regimental desprovido. 

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1300701 RJ 2012/0005925-3, Relator: 

Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2014). (grifei) Superada a análise 

da preliminar arguida, passo à apreciação do mérito da demanda. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Os Reclamantes alegam em sua 

petição inicial que adquiriram um pacote de viagem junto às Reclamadas – 

San Andres (Colômbia) – 8 dias/7 noites, data de saída 12/06/2019, data 

de retorno 19/06/2019, qual incluía translado para a cidade de Bogotá e 

estadia em hotel no período em viajem, no valor total de R$ 13.446,82 

(treze mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), 

dividido em 6 (parcelas) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 

2.241,17 (dois mil duzentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) 

cada. Aduzem que ao chegar no aeroporto de partida, foram impedidos de 

embarcarem no voo internacional contratado, em razão de não 

apresentarem os comprovantes de vacinação internacional com a 

comprovação da vacina contra a febre amarela. Asseveram que em 

momento algum, no ato da compra do pacote de viajem, foram orientados 

pelas Rés acerca da exigência do cartão de vacinação internacional e que 

em virtude da negativa de embarque sofreram danos de ordem material, 

decorrentes das duas parcelas já pagas pelo pacote contrato, da estadia 

que tiveram que contratar devido o impedimento no embarque, bem como 

das passagens de ida e volta Cuiabá/São Paulo – São Paulo/Cuiabá, posto 

que o embarque internacional se daria no aeroporto de Guarulhos, o que 

totaliza o montante de R$ 7.396,75 (sete mil trezentos e noventa e seis 

reais e setenta e cinco centavos), além dos danos morais sofridos em 

virtude das condutas das Rés. As Demandadas, por suas vezes, 

sustentam a ausência de responsabilidade, tendo em vista que forneceu 

todas as informações aos Demandantes, e que inclusive no contrato 

assinado pelas partes consta a necessidade da carteira internacional de 

vacinação, bem como a vacina contra a febre amarela. Aduzem que os 

serviços foram prestados em conformidade com o contratado e o fato 

ocorrido se deu por culpa dos Autores que não cumpriram a 

determinação, inexistindo, portanto, qualquer responsabilidade capaz de 

ensejar a condenação pretendida. Analisado o processo e os documentos 

a ele acostados, verifico que as Reclamadas se desincumbiram do ônus 

probatório que lhes competiam, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, e 

comprovaram a existência de cláusula contratual expressa, qual adverte 

sobre a obrigatoriedade do certificado de vacinação internacional contra a 

febre amarela, documento este, inclusive, juntado pelos Autores na peça 

inaugural, constante no Id. 23488799. Ora, as partes Reclamantes 

deveriam, quando da impugnação à contestação, rebaterem os termos da 

contestação, mais especificamente acerca do contrato pactuado, qual 

previa a exigência de vacinação, acaso assim entendesse, e para tanto 

trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu. Acerca 

do ônus da prova, o artigo 373, inciso I do CPC assim orienta: “ Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “ Vale referir que apenas as partes 

Demandadas deram cumprimento à regra contida em referido dispositivo 

legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na inicial, trouxe 

aos autos a comprovação documental suficiente ao afastamento da 

procedência do pedido em seu desfavor. Nesse sentido colhe-se da 

jurisprudência: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, 

DO CPC. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE 

LHE CABIA. DANOS INEXISTENTES. 1.Mérito. Segundo o art. 373, I e II, do 

CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova 

dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2.O 

direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, 

que estão delineados no artigo 186 do CC/02, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: (a) fato lesivo 
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voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, 

negligência, imperícia ou imprudência; (b) ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral; (c) nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. 3.Da análise do material cognitivo produzido 

nos autos, não se inferem provas suficientes, capazes de demonstrar que 

tenha o apelado agido de forma ilícita, que pudesse ensejar o pleito 

autoral. 4.Dessa forma, se a autora não consegue comprovar 

minimamente o fato constitutivo do seu direito, deverá sofrer as 

consequencias da ausência ou insuficiência de provas, que será a 

improcedência do seu pedido. 5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO.  (C lasse :  Ape lação ,Número  do  Processo : 

0301583-60.2013.8.05.0103, Relator (a): Roberto Maynard Frank, Quarta 

Câmara Cível, Publicado em: 26/02/2019) (TJ-BA - APL: 

03015836020138050103, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 26/02/2019) (grifei) Em que pese todo o esforço 

dos Demandantes, não há como atribuir qualquer responsabilidade às 

Demandadas, já que a exigência do documento de vacinação está prevista 

no contrato firmado entre as partes, bem como não pode ser imputada 

culpa àquelas pela ausência de documentos necessários à viajem 

internacional. Trata-se de diligência do passageiro, pois cabe ao mesmo, 

após a aquisição da viagem, verificar se possui todos os documentos 

exigidos para entrada no país estrangeiro. No caso dos autos, é preciso 

destacar que ainda que o consumidor seja considerado hipossuficiente, 

nos termos do Código de Defesa do Consumidor, tal regra não tem caráter 

absoluto. Assim, entendo não ser cabível a possibilidade de inverter o 

ônus da prova ante a falta de verossimilhança das Demandadas, tendo em 

vista a previsão contratual expressa acerca da exigência. Ainda, 

conforme se verifica no Id. 23488169, o primeiro Autor é médico, não 

sendo razoável que o mesmo não conheça a necessidade de vacinação 

que é exigida por alguns países estrangeiros. As regras de experiencia 

comum permitem concluir que aquele que faz uma viajem internacional, 

deve diligenciar toda a documentação necessária para o ingresso em 

território estrangeiro, não podendo, como já dito, transferir essa 

responsabilidade ao transportador ou intermediador da viajem. 

Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

TRANSPORTE ÁEREO. CARTEIRA DE VACINAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER 

DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA. Na espécie, buscam os apelantes a indenização por danos 

morais e materiais diante dos transtornos de viagem de férias, ao 

fundamento de que a companhia área violou o dever de informação 

previsto no CDC, ao não informar acerca da necessidade de vacinação 

contra febre amarela. Inocorrência de violação do dever, eis que não se 

insere dentre a atribuição do transportador áereo. Cabe ao passageiro, 

diligenciar os documentos necessários para a viagem. Inexistência de 

qualquer hipossuficiência no caso dos autos, eis que a segunda autora é 

médica. Quem vai viajar para o exterior deve se informar sobre exigências 

de ingresso e permanência nos países de destino. Inexistente qualquer ato 

ilícito ou falha na prestação dos serviços por parte da ré. Recurso 

conhecido e improvido, nos termos do Desembargador Relator. (TJ-RJ - 

APL: 02863447020158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 24 VARA CIVEL, 

Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de 

Julgamento: 06/11/2018, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL). (grifei) 

Inexiste, portanto, qualquer ato ilícito ou falha na prestação dos serviços 

por parte das Promovidas, já que o contrato pactuado entre as partes é 

prova a socorrer das alegações dispendidas, qual apresenta os dados 

pertinentes para o deslinde da controvérsia, não havendo, portanto, em 

que se falar em restituição dos valores gastos, a título de danos materiais, 

tampouco indenização por danos morais. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase, em consonância ao que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO MARQUES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000777-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS ROGERIO MARQUES MORAIS REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 29085257] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 29184939], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de fevereiro de 2020 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003215-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO BOJARSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLPHO PANDOLFI DAMICO OAB - ES16789 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003215-90.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ ALFREDO BOJARSKI JUNIOR REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 27915600] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 28871836], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 
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valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de fevereiro de 2020 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-35.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE FRANCISCA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000007-35.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIELE FRANCISCA DA CONCEICAO REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 25881055] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 28027670], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de fevereiro de 2020 ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000465-81.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 29354562] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, a Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 29408107], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de fevereiro de 2020 ANA HELENA ALVES PORCEL 

RONKOSKI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA KARINE SOARES DE CRISTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000047-80.2018.8.11.0086 

INTERESSADO: ADRIA KARINE SOARES DE CRISTO REQUERIDO: 

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhuma das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de 
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Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c.Indenização por Danos 

Morais proposta por Adria Karine Soares de Cristo em desfavor de Tricard 

Serviços de Intermediação de Cartões de Crédito Ltda. Sustenta a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer, razão pela qual propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Entretanto,o Reclamado não apresentou prova alguma de que o 

valor objeto da inscrição restritiva édevido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado coma Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários,ou faturas 

inadimplidas, documentos estes que se seriam capazes de amparar as 

suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pelo Reclamado (id. 22380765), ao passo que a reclamante 

não demonstra ser indevida a inscrição e nem que estão sendo discutidas 

judicialmente, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela Reclamante, é certo que possui negativação preexistente, 

cuja inexigibilidade não foi demonstrada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA KARINE SOARES DE CRISTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000048-65.2018.8.11.0086 

INTERESSADO: ADRIA KARINE SOARES DE CRISTO REQUERIDO: 

TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Quanto a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade 

de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Adria Karine 

Soares de Cristo em desfavor de Telefônica Data S.A. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 
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matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, por não possuir relação jurídica, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio do 

Relatório de Chamadas e do Termo de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP, acompanhado de cópia do documento pessoal e devidamente 

assinado pela Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação 

e utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Ademais, vejo por bem consignar que não houve 

impugnação à contestação, oportunidade que a Reclamante teria para 

contradizer as informações e os documentos apresentados. Do pedido 

contraposto Neste aspecto, verifico que razão assiste a Reclamada, o que 

faz procedente o pedido contraposto formulado. A Reclamante não obteve 

êxito em demonstrar que os débitos estavam adimplidos e, estando 

referidos valores em aberto até a presente data, necessário se faz que a 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 3,12 [três reais e doze 

centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão da Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento)do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que a Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 3,12 

[três reais e doze centavos],acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 11528894]. É o projeto de sentença que submeto à apreciação 

do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002039-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WEDSON LOPES ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002039-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: WEDSON LOPES ALVES DE LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 

direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental 

produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução e julgamento para a 

produção de novas provas. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhuma das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia apresentada. Passo a 

análise do mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c Indenização por Danos Morais proposta por Wedson Lopes Alves de 

Lima em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do 

CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 
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fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio da Proposta de Adesão ao Cartão Cencosud, conforme 

consta na id. 24831714, devidamente assinado pelo Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. 

Com relação aos documentos probantes apresentados pelo Reclamado, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Quanto ao 

débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante 

não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu 

direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, 

não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram 

conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, 

do Código de Processo Civil, mas, especialmente, pra derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Ademais, vejo por bem consignar que 

não houve impugnação à contestação, oportunidade que o Reclamante 

teria para contradizer as informações e os documentos apresentados. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão 

autoral. Da litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente 

atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 

55 da Lei 9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 14 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003225-37.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDEMIR DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA DATA 

S.A., TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 29421354] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 29455564], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 
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Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-56.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002148-56.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: KATIA DE CAMARGO REQUERIDO: NS2.COM INTERNET 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

f o r m a  i n e q u í v o c a  o  a d i m p l e m e n t o  d a  o b r i g a ç ã o [ i d . 

n.29298056]considerando que ovalor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.29347698], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001995-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR SILVA BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001995-23.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LEOMAR SILVA BRANCO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca a 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Leomar Silva Branco em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 
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ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando a inércia 

do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, 

seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido 

contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez 

que não aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência 

do débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela [id. 22884496]. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002055-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIANO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002055-93.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: FABRICIANO DA SILVA LIMA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 22765262 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Opino pelo afastamento da suscitada preliminar 

de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma 

vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional para a questão 

posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há que se falar em 

ausência de pretensão resistida. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de 

Ação de Inexistência de Relação Jurídica c.c Reparação por Danos 

proposta por Fabriciano da Silva Lima em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 

fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
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reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e a propositura 

da ação, a existência de negativações posteriores, o valor ínfimo da 

negativação (R$ 69,42) e, ainda, a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar, pois restou demonstrado a 

inexistência do débito objeto da ação 1001817-74.2019.8.11.0086, movida 

contra Banco Bradesco Cartões, que tramitou neste juizado. Ante o 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 1.000,00 

(um mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54 do STJ), com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 22 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002532-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIANE ROCHA CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002532-19.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ROBIANE ROCHA CORDEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A parte 

Reclamada requereu a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro 

a necessidade de produção de outras provas, senão as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a presente ação com arrimo no 

art. 355, I do NCPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” Logo, 

cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Ainda, a Demandada arguiu a preliminar de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Superadas as análises das questões 

preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, e, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Pleiteia a Reclamante a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, por débito no valor de R$ 113,77 (cento e treze reais e 

setenta e sete centavos), incluso em 25/06/2019, relativo ao contrato nº 

0348510952, o qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada 

afirma que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante era 

titular da linha telefônica nº (65) 99642-0539, qual contratou e utilizou os 

serviços e que constam débitos em aberto, sendo devidas as inscrições 

dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda pedido 

contraposto, pugnando pela improcedência da ação, ao pagamento pela 

Reclamante dos débitos discutidos nos autos e pela condenação desta às 

penas de litigância de má-fé. Em sua impugnação, a Reclamante sustenta 

que não possui relação jurídica com a empresa, e, por conseguinte, jamais 

foi usuária dos serviços prestados pela Demandada, que por tais motivos 

o dever de reparar é indubitável. Pugna ainda pela realização de perícia 

grafotécnica no documento apresentado na contestação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada do contrato assinado pela Requerente e documentos 

pessoais da Autora, além das faturas em aberto. No caso, desnecessária 

a realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso o documento 

apresentado com a assinatura da Demandante, bem como a semelhança 

nas firmas apresentadas nos documentos carreados, dispensa o aludido 

recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes. Assim, não há que se falar em inexistência de 

relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. Presentes indícios 

substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança e a 

inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, e no caso dos 

autos entendo não ser cabível a possibilidade de inverter o ônus da prova 

ante a falta de verossimilhança da parte Ré, tendo em vista que esta 

apresentou o contrato assinado pela Autora. Ressalto ainda que o artigo 

art. 373, inciso I, do CPC aduz que o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, compete ao Autor. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne ao valor do 

débito, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 
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comprovada a existência de dívida pendente de pagamento. Assim, a 

condenação fica restringida ao débito negativado, ou seja, no valor de R$ 

113,77 (cento e treze reais e setenta e sete centavos), devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros desde a 

data do pedido, apresentado na contestação. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA 

INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo 

a teoria subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do 

agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa 

e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do 

acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, 

a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao pagamento de 

despesas quando constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no 

art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a 

punição possui caráter administrativo, com a finalidade de punir conduta 

por atos de procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do 

processo que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública 

do processo. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 – 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada no valor 

de R$ 113,77 (cento e treze reais e setenta e sete centavos), 

devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros 

desde a data do pedido, apresentado na contestação. 2 – CONDENAR a 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0021500A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBEVAN SOARES FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000759-36.2019.8.11.0086 Reclamante: Marcelino Santana de Oliveira 

Junior Reclamado: Robevan Soares Farias. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, indefiro o 

pedido de desbloqueio do licenciamento do veículo constante na petição 

de id. 24788316, uma vez que não foi realizado nenhum bloqueio nestes 

autos. O Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante 

petição de id. n. 24634336 destes autos. Neste aspecto, o Enunciado n. 90 

do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. Ante o 

exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO por sentença do pedido de desistência desta ação, e, em 

consequência, extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VESPAZIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002524-42.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALEX VESPAZIANO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES A parte Reclamada 

requereu a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro a 

necessidade de produção de outras provas, senão as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a presente ação com arrimo no 

artigo 355, I do CPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” Logo, 

cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Igualmente pela Demandada, houve a arguição da preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, contudo, em razão da 

mesma se confundir com o mérito da lide, com ele será analisada. Ainda, 

preliminarmente a promovida levanta a inépcia da petição inicial, 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Por fim, opino também pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no ID. n. 25226976 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 
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C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que teve seus dados 

inscritos no cadastro de proteção ao crédito indevidamente pela 

Reclamada, por débito no valor de R$ 135,70 (cento e trinta e cinco reais e 

setenta centavos), anotado em 17/03/2019, referente ao suposto contrato 

nº 0333166670, o qual alega desconhecer. Em contestação, a Reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante 

contratou os serviços da Reclamada e habilitou em sua linha telefônica nº 

(65) 9957-7952 os pacotes de serviços por ela oferecidos, dos quais 

constam débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados do Autor 

no cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, 

pugnando pela condenação do Requerente ao pagamento do débito 

discutido nos autos e nas penas de litigância de má-fé. O Promovente, em 

sua impugnação, afirma que a Reclamada não apresentou o contrato 

assinado ou outra prova verossímil que demonstra o vínculo contratual 

entre as partes, e que as telas sistêmicas do banco de dados da 

Requerida não podem servir como meio de prova. Pois bem. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada da gravação de áudio, na qual demostra a 

contratação do plano para a linha telefônica do Requerente. No caso, 

desnecessária a realização perícia técnica, posto que incontroverso a 

gravação do áudio apresentado na contestação, tendo em vista que 

houve a confirmação de dados pessoais do Autor, bem como o seu 

endereço, todos condizentes com os apresentados na exordial e nas 

documentações constantes nos autos. Deste modo, tenho que a simples 

análise das alegações das partes, em confronto com os documentos 

apresentados, leva-me à conclusão de que a parte Requerida comprovou 

a existência da relação jurídica entre os litigantes e a origem dos débitos 

discutidos. Nesse sentido, EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO 

VIA TELEFONE - COMPROVAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - DANOS 

MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - Não há que se falar em abusividade, 

se as cobranças possuem lastro na referida contratação, cujos valores 

não ultrapassam o que restou pactuado entre as partes e, ainda que de 

forma verbal, as informações foram transmitidas ao apelante, o qual aderiu 

aos planos a ele oferecidos, por vontade própria - Inexiste dever de 

indenizar, se não restaram demonstrados os pressupostos da 

responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade). (TJ-MG - 

AC: 10151170005988001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, 

Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação: 28/03/2019) (grifei) 

Desta feita, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, 

tampouco em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da Reclamada. Presentes indícios substanciais de 

que a inscrição do nome da Requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito é devida, presume-se verdadeira a versão posta na contestação 

e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos 

dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos e configuração de danos morais. Corroborando, APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à 

parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne aos valores 

dos débitos, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de relação contratual entre as partes e dívidas 

pendentes de pagamento. Assim, a condenação fica restringida ao débito 

negativado, ou seja, no valor de R$ 135,70 (cento e trinta e cinco reais e 

setenta centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente 

e acrescido de juros desde a data do vencimento da dívida, conforme 

previsão contratual. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, 

resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, 

do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o 

Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). (grifei) É consabida a gratuidade 

do acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, 

entretanto, a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao 

pagamento de despesas quando constatada a litigância de má-fé, 

conforme disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A sentença de 

primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, 

o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” 

(grifei). Registra-se que a punição possui caráter administrativo, com a 

finalidade de punir conduta por atos de procrastinação ou litigância de 

má-fé praticados no curso do processo que ofenda a dignidade deste 

Juízo e a própria função pública do processo. IV - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Outrossim, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela 

Reclamada e o faço para: 1 – CONDENAR o Reclamante ao pagamento em 

favor da Reclamada no valor de R$ 135,70 (cento e trinta e cinco reais e 

setenta centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente 

e acrescido de juros desde a data do vencimento da dívida, conforme 

previsão contratual. 2 – CONDENAR a Reclamante em litigância de má-fé e, 

por conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 3,0% (três por cento) do 

valor da causa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81 do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELLER MAGAZINE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1000751-59.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MAURO DOS SANTOS 

REQUERIDO: SELLER MAGAZINE LTDA I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 
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questões preliminares suscitadas, passo à apreciação do mérito. II – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, realizada pela 

Requerida, por débito no valor de R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa 

centavos), com data de inclusão em 14/03/2015, qual o Requerente afirma 

desconhecer, vez que jamais manteve relação jurídica com a empresa 

Demandada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da Reclamada em 

indenização por danos morais. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, a Reclamada 

afirma que tomou as medidas que lhe são autorizadas por lei diante de um 

inadimplemento. Sustenta ainda que o Autor não entrou em contato com a 

empresa para a resolução do problema, bem como aduz que há ausência 

de nexo causal entre a conduta da Demandada e o suposto dano 

experimentado pelo Demandante, motivo pelo qual não há em que se falar 

em indenização de cunho moral. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. A 

Demandada sequer apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de 

comprovar as suas alegações, ficando somente no campo das 

afirmações, sem bases sólidas. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Do mesmo modo, entendo que merece procedência 

o pedido de condenação da Reclamada por danos morais, porquanto 

restou comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome 

do Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015). (grifei) O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Insta salientar que inobstante a existência de 

outras restrições em nome do Reclamante, conforme faz prova o extrato 

apresentado nos autos, estas se deram em datas posteriores à discutida 

nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, as anotações posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – 

COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS 

LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA 

DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS 

MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO 

DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações 

posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao 

recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome 

da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais. O quantum indenizatório 

deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a 

vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de 

inscrições posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em 

sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). Também há de ser considerado, para fins de fixação do quantum 

indenizatório, o fato que decorreram aproximadamente 04 anos entre a 

data da primeira negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia do 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, assim, entendo razoável o valor 

indenizatório fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato discutido nos autos; 2 – DECLARAR 

a inexistência do débito oriundo do contrato discutido nos presentes 

autos; 3 - CONDENAR a reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome da Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO FARIAS ROSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as 

partes (id. 25939223), opino pela homologação do referido acordo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento por meio de deposito judicial, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para 

que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando 

a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento 

dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação.” Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010015-25.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010015-25.2012.8.11.0086 

EXEQUENTE: ANDERSON DOS SANTOS EXECUTADO: TRANSPORTES 

SATELITE LTDA - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Exequente foi 

intimado para que em 10 [dez] dias impulsionasse o feito manifestando 

sobre o resultado da penhora, contudo o mesmo quedou-se inerte. É certo 

que o Exequente foi intimado para suprir a determinação judicial, 

entretanto, não há nos autos informação de que tenha cumprido a 

diligência que lhe competia. Assim, considerando a quantidade de 

processos que este Juizado Especial possui e a necessidade de entregar 

a prestação jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse 

no resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente do Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de 

fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-29.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIZA DAL PRA SFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1000947-29.2019.8.11.0086 Requerente: MARILIZA DAL PRA SFREDO 

Requerido: GOL LINHAS AEREAS S.A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do CPC. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que o voo contratado da empresa Reclamada, trecho 

Chapecó-SC – Guarulhos-SP -Cuiabá-MT, com previsão de partida às 

09h40min do dia 19/01/2019 e chegada ao destino final às 22h00min, foi 

cancelado. Afirma que teve como opção apenas um voo para o dia 

21/01/2019, com o mesmo horário e itinerário do anterior, chegando no 

destino final com 48 (quarenta e oito) horas de atraso do voo inicialmente 

contratado. Em sua defesa, a Reclamada sustenta que na data dos fatos a 

região em que estava a Reclamante fora atingida por condições 

meteorológicas adversas, o que impediu que a empresa efetuasse 

operações no aeroporto, ocasionando, assim, o atraso do voo inicialmente 

contratado pela Autora, fato este excludente de responsabilidade em 

razão do caso fortuito. Ademais, informa que prestou assistência 

necessária, inexistindo qualquer dever de indenizar, motivo pelo qual 

requer a improcedência da ação. A princípio, cumpre esclarecer que, in 

caso, não há o que se falar na aplicação do precedente firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal no que tange ao regramento das Convenções 

de Varsóvia e Montreal, tendo em vista que o caso em análise não se trata 

de questões envolvendo o transporte aéreo internacional, portanto, 

havendo distinção entre o caso concreto em julgamento e o paradigma, 

deve-se realizar o distinguishing, e consequentemente, afastar a 

incidência do precedente. Assim, em razão da presente contenda se tratar 

de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, em 

consonância ao que dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os 

documentos que o instrui, tem-se que o atraso do voo inicialmente 

contratado pela Autora resta incontroverso, limitando-se a Ré a alegar que 

o fato ocorreu por más condições meteorológicas. O Código Brasileiro de 

Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) prevê que cumpre ao transportador a 

realocação de passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 

horas, ou, não sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e 

hospedagem, sem prejuízo da responsabilidade civil. “Art. 230. Em caso de 

atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. 

Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala 

por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas 

decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. (grifei) 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever 

de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor, senão vejamos: “Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem”; A Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do 

CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, assim como não trouxe nenhuma prova relativa 

às alegações de que ocorreu mau tempo no local de partida, motivo 

ensejador da alteração do voo inicialmente contratado pela Autora, sendo 

certo que as telas sistêmicas apresentadas juntamente com a defesa não 
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são hábeis a comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única, 

produzida unilateralmente e de fácil manipulação. Ademais, o print juntado 

na defesa não comprova a alegação da empresa, de que o mau tempo 

impediu a decolagem de aeronaves na data e no aeroporto em questão, 

salientando ainda que sequer há nos autos algum documento emitido pela 

INFRAERO confirmando que no dia 19/01/2019 o aeroporto de Chapecó/SC 

foi fechado ou impedido de realizar voos por questão meteorológica. 

Restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. A situação 

emanada do processo configura, à toda evidência, desconsideração para 

com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais Pela teoria do risco 

do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos resultados do empreendimento, independentemente de 

culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a 

executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Neste sentido: EMENTA:RECURSO CÍVEL 

INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE 

PASSAGEIROS – ATRASO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO – 

FALTA DE COMPROVAÇÃO – PERDA DA CONEXÃO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE 

TRANSPORTE AÉREO – CONFIRMADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO 

MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve 

ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e 

materiais causados ao passageiro, em decorrência do atraso de voo. 

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão 

do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da 

i n d e n i z a ç ã o  e s t a b e l e c i d a  a  t a l  t í t u l o .  ( P r o c e s s o 

nº1001005-29.2017.8.11.0045, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA 

ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2018, Publicado no 

DJE 28/08/2018) (grifei) Destarte, vislumbro a possibilidade de se 

condenar a empresa aérea por cancelamento e posterior atraso de voo, 

ocorrido de forma unilateral pela Ré, uma vez que a situação vivenciada 

pela Reclamante decorrente do descaso lhe gerou desconforto, aflição e 

transtornos que fora submetida por culpa da empresa Demandada, além 

de ofensa aos direitos da personalidade, cujas situações geram 

constrangimento, aborrecimento e humilhação ao passageiro, sendo, 

portanto, passível de indenização. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado pela intensidade da culpa do agente causador 

e do dano experimentando pela outra parte, observando-se também os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde não poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e acrescido de juros legais a incidir da data do evento danoso. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-36.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

JUNILSA ALMEIDA COSTA OAB - MT0019471A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA DA COSTA CRIVELARO CARONE OAB - SP257476 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO BRANCO OAB - RJ126162 (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

8010141-36.2016.8.11.0086 Requerente: ANA MARIA SILVA PEREIRA 

Requerido: GOL LINHAS AEREAS S.A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I do CPC. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento de que adquiriu passagem aérea da empresa Reclamada, 

trecho Goiânia-GO – Guarulhos-SP -Navegantes-SC para o dia 

07/01/2015, com embarque previsto para as 15h50min, contudo, durante o 

primeiro voo, foi informada que não seria possível o pouso da aeronave no 

aeroporto de Guarulhos-SP devido ao mau tempo, sendo desviado para a 

cidade do Rio de Janeiro-RJ para abastecimento, tendo posteriormente 

retornado a viajem com destino à Guarulhos-SP. Afirma que ao chegar no 

aeroporto em conexão, após horas de espera por informações, foi 

advertida de que o voo com destino final havia sido cancelado. Assevera 

que houve descaso por parte da companhia aérea, tendo em vista que 

esta forneceu alimentação aos passageiros em espera somente as 

04h00min da manhã, tendo, inclusive, de ter que se deslocar para o 

aeroporto de Congonhas-SP para prosseguir com a viajem. Afirma, por 

fim, que chegou no seu destino final muito cansada, devido ao 

cancelamento do voo e alterações na viajem e que registrou a reclamação 

sobre o ocorrido à ANAC. Em sua defesa, a Reclamada sustenta que na 

data dos fatos a região em que estava a Reclamante fora atingida por 

condições meteorológicas adversas, o que impediu que a empresa 

efetuasse operações no aeroporto, ocasionando, assim, o atraso em 

diversos voos que partiriam de Guarulhos-SP, fato este excludente de 

responsabilidade em razão do caso fortuito. Ademais, informa que prestou 

assistência necessária, inexistindo qualquer dever de indenizar, motivo 

pelo qual requer a improcedência da ação. Pois bem. A princípio, cumpre 

esclarecer que, in caso, não há o que se falar na aplicação do precedente 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no que tange ao regramento das 

Convenções de Varsóvia e Montreal, tendo em vista que o caso em 

análise não se trata de questões envolvendo o transporte aéreo 

internacional, portanto, havendo distinção entre o caso concreto em 

julgamento e o paradigma, deve-se realizar o distinguishing, e 

consequentemente, afastar a incidência do precedente. Com efeito, da 

análise das informações trazidas pela Autora, em confronto com as 

provas juntadas aos autos, restou controverso que o voo contratado pela 

Autora, que, em conexão, partiria de Guarulhos-SP para Navegantes-SC, 

foi cancelado. Ocorre que, embora a Ré não tenha impugnado de forma 

específica tal alegação, tem-se que é ônus da Autora a comprovação 

mínima dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial, mesmo diante 

da inversão do ônus da prova, cabendo à Requerida a prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Requerente somente 

quando esta tiver demonstrado, minimamente, os fatos alegados. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO 

AFASTA O DEVER DO DEMANDANTE DE COMPROVAR OS FATOS 

CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ÔNUS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71008728321, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 

24-07-2019). (grifei) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS 

ALEGADOS NA INICIAL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE 

PRODUZIR PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, 

A TEOR DO ART. 373, I, DO NCPC. SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, 
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Nº 71008721037, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 23-07-2019). (grifei) Pelo 

que se apura dos autos, a Autora olvidou de comprovar que o 

cancelamento do seu voo implicou atraso superior a quatro horas, pois 

não demonstrou o horário do voo no qual foi reacomodada, tampouco a 

hora que chegou ao destino final. Também não comprovou os incômodos 

havidos e as intercorrências de maior relevância que teve. Ademais, insta 

salientar que conforme consta na passagem aérea da Requerente, juntada 

no Id. 6516815, o horário de chegada no destino final estava previsto para 

as 07h20min do dia 08/01/2015, ou seja, haveria longa espera da 

passageira em conexão, fato este, inclusive, já previsto no momento da 

contratação dos serviços. Assim, considerando que, segundo a 

Resolução n. 141/2010 da ANAC, o atraso não superior a quatro horas é 

tolerável e dentro dos riscos previstos, não merece prosperar a pretensão 

indenizatória veiculada pela Autora, pois não comprovou que o atraso foi 

superior ao limite legal. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-96.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANI BORSATTO HOLZ (REQUERENTE)

GILBERTO JOSE HOLZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001682-96.2018.8.11.0086 Requerente: IOLANI BORSATTO HOLZ e 

GILBERTO JOSE HOLZ Requerido: TAM LINHAS AÉREAS S/A I – 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. II – PRELIMINAR A Reclamada arguiu preliminarmente a falta de 

interesse processual e a consequente extinção do processo ante a 

existência de cláusula contratual, pactuada entre as partes, qual 

estabelece a utilização da mediação como meio de solução de conflitos, 

caso haja necessidade, anteriormente à propositura de ação judicial. 

Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois, em que se pese a alegação da 

empresa, esta não comprovou o descumprimento do aludido documento 

firmado, não trazendo nenhum contrato, devidamente assinado pelos 

Autores, neste sentido. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Pleiteiam os Reclamantes indenização por danos morais, ao argumento de 

que o voo contratado da empresa Reclamada, trecho Brasília-DF - 

Cuiabá-MT, com previsão de partida às 19h00min do dia 22/05/2018 sofreu 

atraso, sendo remarcado para as 01h10min do dia 23/05/2018, sem aviso 

prévio e sem assistência por parte da Requerida. Asseveram que, ao se 

dirigirem ao portão de embarque do voo remarcado, foram informados 

novamente que a aeronave não iria decolar, ante a ausência de tripulação, 

conseguindo, portanto, embarcarem para o destino final somente as 

06h55min, conforme provas anexas. Em sua defesa, a Reclamada 

sustenta não ter havido ato ilícito e que o atraso do voo ocorreu por motivo 

de tráfego aéreo e perda de conexão por chegada atrasada da aeronave, 

o que foi amplamente informado aos passageiros, inexistindo danos 

extrapatrimoniais a indenizar. Ademais, informa que prestou assistência 

necessária, motivo pelo qual requer a improcedência da ação. A princípio, 

cumpre esclarecer que, in caso, não há o que se falar na aplicação do 

precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no que tange ao 

regramento das Convenções de Varsóvia e Montreal, tendo em vista que o 

caso em análise não se trata de questões envolvendo o transporte aéreo 

internacional, portanto, havendo distinção entre o caso concreto em 

julgamento e o paradigma, deve-se realizar o distinguishing, e 

consequentemente, afastar a incidência do precedente. Assim, em razão 

da presente contenda se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, em consonância ao que dispõe o artigo 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos que o instrui, tem-se que o atraso 

do voo inicialmente contratado pelos Autores resta incontroverso, 

limitando-se a Ré a alegar que o fato ocorreu em razão de tráfego aéreo, 

determinado pelos órgãos fiscalizadores competentes. O Código Brasileiro 

de Aeronáutica (Lei n.º 7.565, de 1986) prevê que cumpre ao 

transportador a realocação de passageiros em caso de atraso de voo 

superior a 04 horas, ou, não sendo possível, a assunção de despesas de 

alimentação e hospedagem, sem prejuízo da responsabilidade civil, a 

saber: “Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) 

horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro, em voo 

que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou 

restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de 

passagem”. “Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso 

em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer 

que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de 

passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas 

as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive 

transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por 

conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. 

(grifei) Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o 

dever de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços 

é, correlatamente, direito básico do consumidor, senão vejamos: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes 

e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”; A Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do 

CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, assim como não trouxe nenhuma prova relativa 

às alegações de que ocorreu a determinação dos órgãos fiscalizadores 

quanto ao impedimento da decolagem devido ao tráfego aéreo, tampouco 

comprovou ter prestado a devida assistência aos Autores. Restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente da prática 

incorreta, revelando-se, no caso, a responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. A situação 

emanada do processo configura, à toda evidência, desconsideração para 

com a pessoa do consumidor, retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato 

suficiente a embasar a condenação por danos morais A reestruturação do 

tráfego aéreo não pode servir de escape para que a Reclamada se libere 

de suas obrigações. Ao vender passagens aéreas, a empresa Ré se 

sujeita às normas do tráfego aéreo, porém, também se responsabiliza 

pelos riscos dessa operação perante seus clientes. Logo, não há falar em 

excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, 

sendo certo que tendo comercializado bilhetes para determinado horário e 

sendo impedida de trafegar pelas autoridades da aviação civil ou qualquer 

outra razão que impossibilitassem os Reclamantes de embarcarem no voo 

de conexão previamente agendado, em razão de complicações de tráfego 

aéreo na malha aeroviária, deve a Reclamada reparar os danos causados. 

Desta feita, a situação vivenciada pelos Demandantes decorrente da 

demora, desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidos, por 

culpa exclusiva da demandada, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, 

devendo esta reparar pelos danos causados. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGADA REESTRUTURAÇÃO DA 

MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATRASO DE 

APROXIMADAMENTE DEZ HORAS NO DESTINO FINAL. MÁ PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

A ré não logrou demonstrar causa excludente de responsabilidade. Atraso 

superior a seis horas para a chegada ao destino. Dano in re ipsa. Dano 

vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores 

de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de 

prova. Quantum indenizatório reduzido tendo em conta as peculiaridades 

do caso concreto e os parâmetros usualmente adotados pela Câmara em 
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casos similares. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível 

Nº 70076578079, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 04/04/2018). (grifei) APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – 

APLICABILIDADE CDC - ATRASO VOO – ALTO INDÍCE DE TRAFÉGO 

MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – PERDA CONEXÃO – 

VIAGEM INTERNACIONAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL 

IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MATERIAL 

COMPROVADO - HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85 § 11 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo 

se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não 

se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não 

demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de 

Defesa do Consumidor). A indenização por dano moral fixada com 

observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em 

dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça 

deve ser mantida. (Ap 783/2018, , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO TJMT, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). 

(grifei) Destarte, ante aos fatos ocorridos, vislumbro a possibilidade de 

condenar a empresa aérea em danos morais, por atraso de voo ocorrido 

de forma unilateral pela Ré, uma vez que a situação vivenciada pelos 

Reclamantes decorrente do descaso lhes geraram desconforto, aflição e 

transtornos, além de ofensa aos direitos da personalidade, sendo, 

portanto, passível de indenização. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado pela intensidade da culpa do agente causador 

e do dano experimentando pela outra parte, observando-se também os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde não poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor dos Autores, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, e o faço para CONDENAR a Reclamada 

a indenizar os Reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e acrescido de juros legais a incidir da data do evento danoso. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JANE DRESSENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE COSSETIN OAB - MT0008982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001652-27.2019.8.11.0086 Reclamante: LILIAN JANE DRESSENO 

Reclamada: AZUL LINHAS AÉREAS S.A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito. II - MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A Reclamante alega ter adquirido passagens 

aéreas junto a Reclamada do trecho Recife/PE – Cuiabá/MT, com 

embarque previsto para o dia 30/06/2019 às 08:45min e chegada ao 

destino final às 11h25min; ressalta que adquiriu as passagens aéreas com 

voo direito ao destino em razão do tempo exíguo de deslocamento, vez 

que viajava com a sua filha ainda de tenra idade. No entanto, afirma que o 

voo inicialmente contratado foi alterado unilateralmente pela Reclamada 

para as 09h00min do dia 30/06/2019, com conexão em Campinas, 

chegando ao seu destino final somente às 15h30min. Assevera, 

entretanto, que devido os horários serem aproximados, a alteração não 

lhe acarretou transtornos, aceitando, assim, o itinerário proposto. Contudo, 

a Promovente aduz que ao chegar no aeroporto no horário remarcado, 

não foi possível embarcar no voo previsto, tendo em vista ter recebido a 

informação pela companhia aérea que a aeronave estava com problemas 

técnicos, e por tais razões a partida foi cancelada. Sustenta que apesar 

as alegações dos prepostos da Ré, constava na tela de informações do 

aeroporto de Recife que a aeronave estava em solo, com embarque 

próximo. Assim, em decorrência da segunda alteração do voo, conseguiu 

embarcar somente às 13h20min, chegando no destino final às 20h25min, 

com 09 (nove) horas de atraso do voo inicialmente contratado, 

sustentando, ainda, que Demandada não prestou a assistência adequada 

aos passageiros. Deste modo, pugna pela condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização pelos danos morais experimentados. Por sua 

vez, a Reclamada afirma não ter havido ato ilícito em sua conduta, pois o 

primeiro cancelamento do voo ocorreu por motivo de reestruturação da 

malha aérea, tendo a Autora aceitado a proposta de remarcação a ela 

enviada. Ressalta, entretanto, que o voo remarcado foi cancelado devido 

a manutenção da aeronave, e que as informações acerca das mudanças 

na reserva foram amplamente divulgadas à Promovente, tendo sido esta 

reacomodada no voo subsequente. Aduz, por fim, que prestou a 

assistência necessária, inexistindo qualquer dever de indenizar, motivo 

pelo qual requer a improcedência da ação. Pois bem. A princípio, cumpre 

esclarecer que, in caso, não há o que se falar na aplicação do precedente 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no que tange ao regramento das 

Convenções de Varsóvia e Montreal, tendo em vista que o caso em 

análise não se trata de questões envolvendo o transporte aéreo 

internacional, portanto, havendo distinção entre o caso concreto em 

julgamento e o paradigma, deve-se realizar o distinguishing, e 

consequentemente, afastar a incidência do precedente. Assim, em razão 

da presente contenda se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, em consonância ao que dispõe o artigo 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos que o instrui, tem-se que os 

atrasos dos voos contratados pela Autora restam incontroversos, 

limitando-se a Ré a alegar que o primeiro fato ocorreu por necessidade de 

restruturação da malha aérea, e o segundo cancelamento foi decorrente 

da manutenção da aeronave. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 

7.565, de 1986) prevê que cumpre ao transportador a realocação de 

passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não 

sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e hospedagem, 

sem prejuízo da responsabilidade civil, conforme se observa: “Art. 230. Em 

caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. 

Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala 

por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas 

decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. (grifei) 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever 

de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor, senão vejamos: “Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. A Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do 

CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, os motivos ensejadores das alterações do voo 

inicialmente contratado pela Autora, tampouco a assistência com as 

despesas decorrentes do atraso, sendo certo que as telas sistêmicas 

apresentadas juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as 

suas alegações, por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e 

de fácil manipulação. Restou caracterizado, portanto, o defeito do serviço, 

revelando-se a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, prevista no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em se tratando de 

responsabilidade objetiva, esta somente pode ser elidida por culpa 

exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito 

ou força maior, hipóteses que não restaram caracterizadas nos autos, 

tendo em vista que o segundo cancelamento ocorreu por problemas 
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técnicos na aeronave, configurando caso fortuito interno, inerente ao 

serviço prestado, que não pode ser repassado aos consumidores. Tal 

situação não possui o condão de afastar a responsabilidade da 

Demandada pelos prejuízos experimentados, já que não configura 

excludente de nexo de causalidade, eis que reflete procedimento inerente 

ao serviço que presta. O caso emanado do processo configura, à toda 

evidência, desconsideração para com a pessoa do consumidor, 

retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a 

condenação por danos morais. Ademais, tenho que a situação vivenciada 

pela Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos 

a que fora submetido, por culpa exclusiva da Demandada, ultrapassa o 

limite do mero aborrecimento, devendo ser reparado pelos danos 

experimentados. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO EM 

FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE SETE 

HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. DEVER DE INDENIZAR ASSENTE. 

É de ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por 

danos morais, pois as companhias aéreas respondem objetivamente pelos 

danos causados aos transportados. No caso em apreço, a ré não logrou 

demonstrar causa excludente de responsabilidade, já que a necessidade 

de manutenção de aeronave não é fato imprevisível. Atraso superior a 

sete horas para chegada ao destino. Indenização mantida em R$ 3.000,00 

(três mil reais) para cada autor, pois adequado e proporcional. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069966893, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 28/07/2016). (grifei) Diante disso, não há como ser 

afastado o dever de reparação dos danos oriundos da falha na prestação 

do serviço de transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz crer a 

empresa transportadora, não restou configurada qualquer excludente de 

responsabilidade no caso em comento. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado pela intensidade da culpa do agente causador 

e do dano experimentando pela outra parte, observando-se também os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde não poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – CONDENAR a 

Reclamada a compensar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e acrescido de juros legais a incidir da data do 

evento danoso. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002739-18.2019.8.11.0086 REQUERENTE: OSANA DE SOUSA ROCHA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Preliminarmente a 

Reclamada levanta a inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome da Reclamante. Contudo, rejeito a 

preliminar aventada, pois apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. 

Igualmente, afasto as preliminares de ausência de interesse de agir e 

pretensão resistida, também arguidas pela Reclamada, posto que o 

interesse processual está presente sempre que a parte tenha a 

necessidade de exercer o direito de ação e, consequentemente, instaurar 

o processo, para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua 

pretensão. Neste contexto, aplicando-se as disposições da legislação 

consumerista ao caso em tela, especialmente as que vedam práticas 

abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão autoral, notadamente de 

cunho reparatório. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade 

de prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Outrossim, opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. n. 26105518 dos autos. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos) com data 

de inclusão em 25/10/2018, relativa ao contrato nº. 0332915034, o qual a 

Requerente afirma desconhecer, uma vez que jamais manteve relação 

jurídica com a empresa Demandada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que a Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 99650-2221, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação e 

pela condenação da Requerente ao pagamento dos débitos discutido nos 

autos. Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pela Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da Autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 
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29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, no que tange 

ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece ser 

acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com a Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 0332915034, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002728-86.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MANOEL BENEDITO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A Promovida arguiu a 

preliminar de inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante. Contudo, rejeito a 

preliminar aventada, pois apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Igualmente 

pela Demandada, houve a arguição da preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir 

com o mérito da lide, com ele será analisada. Por fim, opino também pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no ID. n. 26018039 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência vislumbro que o caso 

comporta julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Pleiteia o Reclamante a anulação de negócio jurídico c/c 

inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao crédito 

indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 152,55 (cento e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), incluso em 

03/10/2019, relativo ao contrato nº 0318846296, o qual alega 

desconhecer. Em contestação, a Reclamada afirma que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era titular da linha telefônica 

nº (65) 9926-2829, qual contratou e utilizou os serviços e que constam 

débitos em aberto, sendo devidas as inscrições dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela 

improcedência da ação e ao pagamento pela Reclamante dos débitos 

discutidos nos autos. Em sua impugnação, o Reclamante sustenta que 

desconhece o débito negativado. Afirma que a defesa da Reclamada não 

trouxe aos autos os documentos comprobatórios da alegada contratação, 

e que por tais motivos o dever de reparar é indubitável. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada se 
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desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada do contrato assinado pelo Requerente, de 

documento pessoal do Autor, diverso do apresentado na exordial, bem 

como do holerite e demais documentações. Além disso, a parte Autora, em 

sua impugnação, se limitou em aduzir que não possui relação contratual 

com a Reclamada, não impugnando as documentações juntadas, tais como 

as cópias dos seus documentos pessoais. No caso, desnecessária a 

realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso o documento 

apresentado com a assinatura do Demandante, bem como a semelhança 

nas firmas apresentadas nos documentos carreados dispensa o aludido 

recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes. Assim, não há que se falar em inexistência de 

relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência do débito, muito 

menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada 

qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. Presentes indícios 

substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança e a 

inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, e no caso dos 

autos entendo não ser cabível a possibilidade de inverter o ônus da prova 

ante a falta de verossimilhança da parte Ré, tendo em vista que esta 

apresentou o contrato assinado pelo Autor. Ressalto ainda que o artigo 

art. 373, inciso I, do CPC aduz que o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, compete ao Autor. Quanto ao pedido 

contraposto apresentado pela Reclamada, no que concerne ao valor do 

débito, entendo que assiste razão o pleito, uma vez que restou 

comprovada a existência de relação contratual, bem como a dívida 

pendente de pagamento. Assim, a condenação fica restringida ao débito 

negativado, ou seja, no valor de R$ 152,55 (cento e cinquenta e dois reais 

e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser devidamente corrigido 

monetariamente e acrescido de juros desde a data do vencimento da 

dívida, conforme previsão contratual. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA 

INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo 

a teoria subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do 

agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa 

e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do 

acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, 

a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao pagamento de 

despesas quando constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no 

art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a 

punição possui caráter administrativo, com a finalidade de punir conduta 

por atos de procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do 

processo que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública 

do processo. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela PROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto formulado pela Reclamada e o faço para: 1 – 

CONDENAR o Reclamante ao pagamento em favor da Reclamada no valor 

de R$ 152,55 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos), que deverá ser devidamente corrigido monetariamente e 

acrescido de juros desde a data do vencimento da dívida, conforme 

previsão contratual. 2 – CONDENAR a Reclamante em litigância de má-fé e, 

por conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 3,0% (três por cento) do 

valor da causa e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-51.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RICARDO MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001534-51.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: TIAGO RICARDO MACHADO DOS SANTOS REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Verifico a 

existência de conexão entre três ações ajuizadas pelo Reclamante desta 

maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A 

corroborar com o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão 

pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam 

em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance 

da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o 

vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma indicação do 

legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a 

identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma 

identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 

15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona 

com outras também em trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, 

ao que consta, o Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1001536-21.2019.8.11.0086 e 1001537-06.2019.8.11.0086 que igualmente 

aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo 

das ações. Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 21434167 dos autos, 
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estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo 

que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que as assinaturas do Reclamante aposta no 

documento de identidade e a assinatura grafada no contrato apresentado 

pela Reclamada são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo 

a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito 

proposta por Tiago Ricardo Machado dos Santos em desfavor de 

Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio do Relatório de Chamadas (id. 22602677) e 

do Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP (id. 22602684), 

acompanhado de cópia do documento pessoal e devidamente assinado 

pelo Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 194,23 (cento e noventa e quatro reais e vinte e três centavos) e R$ 

119,14 (cento e dezenove reais e quatorze centavos). Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante e a 

procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa 

devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 194,23 (cento e noventa e quatro reais e vinte e 

três centavos) e R$ 119,14 (cento e dezenove reais e quatorze 

centavos), ambos acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, 

a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001147-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº: 

1001147-36.2019.8.11.0086 Requerente: FRANCISCO COSTA ALVES 

Requerido: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Requerido: LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Inicialmente, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira 

Reclamada, tendo em vista que os fornecedores de serviços respondem 
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solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da 

falha na prestação do serviço. Nesse sentido, a jurisprudência Corte 

mato-grossense também entende: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE DE TERCEIRO – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E VALOR EXORBITANTE – 

COMPRA REALIZADA POR TERCEIROS – DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – 

DESNECESSIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM 

DISSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ (PRÍNCIPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE) – REDUÇÃO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se, apesar de o nome do autor ter 

sido lançado no cadastro de inadimplentes pela financiadora, a compra 

que configurou a restrição foi realizada perante a empresa apelante, 

inegável a sua participação na cadeia de serviços e, portanto, a 

legitimidade passiva, face à responsabilidade solidária entre fornecedores 

de uma mesma cadeia de serviços, prevista no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. No momento da realização da venda parcelada do 

seu produto, tem a empresa fornecedora a obrigação de agir com cautela 

e analisar com zelo a veracidade de todos os documentos apresentados 

pelo consumidor para evitar fraude provocada por terceiro, e se não o fez 

e de forma equivocada incluiu o nome do autor no órgão de restrição ao 

crédito – SPC/ SERASA, não pode tentar se escusar da responsabilidade. 

O constrangimento e o abalo sofridos decorrentes de um apontamento 

injusto de título no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - 

SPC configuram dano moral indenizável, dispensando provas de sua 

materialização. Se o valor arbitrado a título de danos morais revela-se 

excessivo, há que ser reduzido para que seja considerada a extensão do 

dano, o princípio da razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o 

enriquecimento sem causa. (Ap 1975/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, publicado 

no DJE 14/07/2015) (TJ-MT - APL: 00044276720138110013 1975/2015, 

Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 

08/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2015). 

(grifei) Superada a análise da preliminar arguida, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO O Reclamante pleiteia indenização por danos morais em 

razão da inserção de seu nome em cadastros de inadimplentes, promovida 

pela segunda Reclamada, em razão de suposto inadimplemento da fatura 

com vencimento em 24/04/2017, relativa à aquisição de produtos com a 

primeira Requerida, a qual afirma que foi devidamente quitada em 

22/04/2017. A primeira Reclamada, em defesa, assevera que o 

parcelamento da dívida foi realizado entre o Reclamante e a segunda 

Demandada e que esta procedeu com a inscrição do nome do Autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Afirma que comercializa produtos e não 

créditos, sustentando que o fato ocorreu por culpa de terceiro, estando 

ausente, portanto, o seu dever de indenizar. A segunda Requerida 

sustenta a legitimidade do débito, tendo em vista que a compra foi 

realizada pelo cartão de crédito Ricardo Eletro, parcelada em 12 (doze) 

vezes, sendo adimplidas pelo Autor somente 11 (onze) parcelas. Afirma 

que o documento apresentado pelo Promovente não comprova o 

pagamento do débito conforme alegado, tendo em vista a divergência 

entre os códigos de barras do boleto de cobrança e do comprovante de 

pagamento apresentado, havendo, portanto, fatura em aberto, não 

podendo se falar em cobrança indevida e inexistindo dever de indenizar. 

Pois bem. Anoto, em um primeiro momento, que ao Reclamante assiste o 

direito à inversão do ônus da prova, na medida em que, além de se tratar 

de uma relação de consumo, encontra-se ele em situação de inferioridade 

frente às Reclamadas, notadamente nos aspectos técnico e probatório. 

Em contrapartida, é certo que cabe ao Autor comprovar o mínimo 

necessário do direito que pleiteia, ou seja, no caso cabia a este comprovar 

o pagamento integral da parcela em discussão. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifico que o Demandante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar o 

pagamento da fatura com vencimento em 25/04/2017, no valor de R$ 

138,53 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos). De fato, da 

análise do documento juntado no Id. 20363794, vislumbra-se que o código 

de barras constante no comprovante de pagamento realizado em 

22/04/2017 não corresponde com o identificado no boleto de cobrança 

com vencimento de 25/04/2017, não restando provado, portanto, o 

adimplemento da referida fatura. Assim, não há que se falar em inscrição 

indevida dos dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, 

vez que não restou provado no processo que o mesmo se encontrava 

adimplente com as obrigações financeiras junto à segunda Reclamada. 

Desta feita, verifico ser incabível a reparação por danos morais, eis que 

demonstrada a legalidade da inscrição dos dados do Reclamante, tendo 

em vista que este não comprovou o pagamento da fatura com vencimento 

em 25/04/2017. Corroborando, APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. 

COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

APELO DOS RÉUS. A sentença de procedência deve ser mantida, já que 

os réus não comprovaram o regular pagamento do débito. O comprovante 

de pagamento juntado aos autos possui número de código de barras 

diferente do que consta no boleto. Recurso conhecido e improvido, nos 

termos do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00234542420168190008, 

Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de 

Julgamento: 11/02/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (grifei). 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO NO SPC POR 

INADIMPLÊNCIA DE DUAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO. ALEGADO 

PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. COMPROVANTES QUE POSSUEM 

CÓDIGO DE BARRA DIFERENTE DOS BOLETOS DO CARNÊ. 

AUTENTICAÇÃO QUE COMPROVA PAGAMENTO EM DATA POSTERIOR À 

INSCRIÇÃO NO SPC. APONTAMENTO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO. 

Ao alegar que sua inscrição foi indevida, assumiu o autor o ônus de 

comprovar esse fato constitutivo de seu direito. Prova inexistente, posto 

que os comprovantes juntados não dizem respeito às parcelas que deram 

causa a inscrição e a autenticação dos boletos bancários exibe data 

posterior ao apontamento. (TJ-SC - AC: 460382 SC 2009.046038-2, 

Relator: Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 04/11/2011, Sexta Câmara 

de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível de Navegantes) (grifei). 

Deste modo, não tendo o Reclamante trazido ao processo os documentos 

probatórios de suas alegações, não há como confirmar a ocorrência dos 

danos mencionados. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos 

após o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-13.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DUTRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001640-13.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADMILSON DUTRA BARBOSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Inicialmente a Reclamada levanta preliminar alegando de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir 

com o mérito da lide, com ele será analisada. Afasto a preliminar de inépcia 

da inicial, também aventada pela Demandada, ante a impugnação ao valor 

da causa, uma vez que no presente caso o Autor pretende a declaração 

de inexigibilidade de débito, bem como a fixação de indenização pelos 

danos morais sofridos. Nesta senda, não é possível o detalhamento do 

exato montante a ser ressarcido, pois a importância indenizatória foi 

sugerida como mera estimativa, podendo não ser considerado para a 

composição do valor da causa. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. VALOR 

ESTIMATIVO. O valor indicado a título de indenização por danos morais 

tem cunho meramente estimativo, por se tratar de uma sugestão do autor, 

sendo livre seu arbitramento pelo Magistrado. Desta forma, não se faz 
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impositiva a inclusão do valor sugerido no cálculo das custas processuais. 

A atribuição de valor à causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é 

admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito 

econômico buscados na demanda são incertos e dependem da dilação 

probatória. Possibilidade de indicação do valor de alçada como valor da 

causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068187541, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2016). (grifei) Outrossim, 

opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. n. 21843443 dos autos. III – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 687,18 (seiscentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), 

com data de inclusão em 27/09/2014, relativa ao contrato nº. 

0000899998430051, qual o Requerente afirma desconhecer, uma vez que 

jamais manteve relação jurídica com a empresa Demandada. Assim, pugna 

pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem 

como pela condenação da Reclamada em indenização por danos morais. 

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era titular de linha telefônica, 

qual contratou e utilizou os serviços oferecidos pela Demandada, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Analisado o processo e documentos a 

ele acostados verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, conforme disciplina o artigo 373, II do CPC, 

qual seja, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome do Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados à parte. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser 

fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, 

tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Insta salientar que inobstante a existência de outra restrição no nome do 

Reclamante, conforme faz prova o extrato apresentado nos autos, estas 

se deram em datas posteriores à discutida nos autos, não podendo ser 

aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano moral. 

Entretanto, as anotações posteriores devem ser consideradas para fins 

de arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – 

ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR LIGAÇÕES 

DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO 

PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA 

DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS MORATÓRIOS – 

RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DA 

CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na prestação 

do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações posteriores ao 

cancelamento da linha telefônica e anteriores ao recebimento de novo 

número, e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora 

ao banco de dados negativo de crédito, evidente a obrigação indenizatória 

a título de danos morais. O quantum indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo 

objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o 

ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de inscrições 

posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em sede de 

responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). Também há de ser considerado, para fins de fixação do quantum 

indenizatório, o fato que decorreram aproximadamente 05 (cinco) anos 

entre a data da primeira negativação e a propositura da ação e, ainda, a 

inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, assim, entendo razoável o 
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valor indenizatório fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato nº. 0000899998430051, discutido 

nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE COSTA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000311-34.2017.8.11.0086 Reclamante: CLAUDILENE COSTA DE FARIAS 

Reclamado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II - 

PRELIMINAR Analisando a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada 

pela Reclamada, bem como os documentos trazidos aos autos, verifico 

que o apontamento restritivo discutido no presente processo foi efetuado 

pela empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL I, pessoa jurídica diversa da ora Reclamada. Assim 

é o entendimento jurisprudencial em caso semelhante ao dos autos: 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO ENDEREÇADA 

CONTRA FUNDO DE INVESTIMENTOS (CREDITSCORE) DIVERSO DAQUELE 

QUE NEGATIVOU O NOME DO CONSUMIDOR (FIDC PCG BRASIL / SB), 

SEM QUALQUER PROVA DE QUE EXISTA ALGUMA RELAÇÃO ENTRE AS 

EMPRESAS OU DE QUE O GRAVAME DECORRA DE CESSÃO DE CRÉDITO 

OPERADA ENTRE ELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVE SER 

RECONHECIDA. PREFACIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJ-RS - AC: 70054859145 RS, Relator: Mylene 

Maria Michel, Data de Julgamento: 23/07/2013, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/07/2013). Diante do 

exposto, OPINO pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte 

Reclamada, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a Reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase, em consonância ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FAVARETTO CAIRES CANEPPELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº: 

1001923-36.2019.8.11.0086 Reclamante: AMANDA FAVARETTO CAIRES 

CANEPPELE Reclamada: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo eficácia da sentença condenatória, segundo 

estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. Assim, OPINO pela 

homologação do acordo firmado pelas partes neste processo, constante 

no Termo acostado no Id. 24744326, para que surta os efeitos jurídicos e 

legais. Por consequência, OPINO pela extinção do processo COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme disciplinam os 

artigos 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95. Após, nada sendo requerido, 

arquive-se os autos dando as baixas necessárias. Submeto o presente 

projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no 

art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010059-05.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

8010059-05.2016.8.11.0086 REQUERENTE: JUCINEI DE QUEIROZ 

REQUERIDO: TAU UNIBANCO S/A I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR Rejeito a 

preliminar arguida pelo Reclamado no que tange à incompetência do 

Juizado Especial face a necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, posto que o Demandado sequer trouxe aos autos algum 

documento hábil a ser confrontado com as assinaturas do Requerente. 

Ademais, os documentos trazidos aos autos são suficientes para formar 

um juízo de convicção. Superada a análise da preliminar suscitada, passo 

à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de 

inscrição indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção 

ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 1.479,00 

(um mil quatrocentos e setenta e nove reais) , com data de inclusão em 

20/04/2012, relativa ao contrato nº. 0213954688, qual o Requerente afirma 

desconhecer, uma vez que jamais manteve relação jurídica com o banco 

Demandado. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que 

originou a negativação, bem como pela condenação da Reclamada em 

indenização por danos morais. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, o Reclamado 

alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que possui vínculo 
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contratual com o Reclamante. Aduz que o débito negativado corresponde 

a uma renegociação de dívida firmada pelo Autor e não quitada, constando 

débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito, inexistindo, portanto, dever de indenizar. Analisado o 

processo e documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme disciplina o 

artigo 373, II do CPC, qual seja, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Por sua vez, impende salientar que as telas sistêmicas anexadas pelo 

Reclamado, por serem produzidas unilateralmente não servem para 

comprovar a efetiva contratação de serviços pelo Reclamante. O 

Demandado sequer apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de 

comprovar as suas alegações. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação da Reclamada por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados à parte. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser 

fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, 

tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Insta salientar que inobstante a existência de outras restrições no nome 

do Reclamante, conforme faz prova o extrato apresentado nos autos, 

estas se deram em datas posteriores à discutida nos autos, não podendo 

ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano 

moral. Entretanto, as anotações posteriores devem ser consideradas para 

fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS – ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR 

LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM 

RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS 

MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO 

DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações 

posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao 

recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome 

da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais. O quantum indenizatório 

deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a 

vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de 

inscrições posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em 

sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). Também há de ser considerado, para fins de fixação do quantum 

indenizatório, o fato que decorreram aproximadamente 04 (quatro) anos 

entre a data da primeira negativação e a propositura da ação e, ainda, a 

inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, assim, entendo razoável o 

valor indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne ao contrato nº. 0213954688, discutido nos autos; 2 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002082-76.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ISIDORO DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002082-76.2019.8.11.0086 Reclamante: PATRICIA ISIDORO DA SILVA E 

SILVA Reclamado: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente afasto as 

preliminares de ausência de interesse de agir e pretensão resistida, 

arguidas pelo Reclamado, posto que o interesse processual está presente 

sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação e, 

consequentemente, instaurar o processo para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, aplicando-se as 

disposições da legislação consumerista ao caso em tela, especialmente as 

que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame da pretensão 

autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

III - MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo, e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda. Pois 

bem. A Reclamante alega ter quitado o contrato firmado com a instituição 

Demandada em 29/09/2017, contudo, a carta de anuência não foi 

encaminhada para baixa de protesto do título, registrado no Cartório local 

em 29/06/2017, mesmo após ter requerido por diversas oportunidades, 

dentre elas, com o envio de notificação extrajudicial, com aviso de 

recebimento pelos Correios. O Reclamado, em sua defesa, sustenta que o 

protesto foi lícito em razão da inadimplência da Demandante, contudo, 

após o pagamento dos débitos em atraso, foi enviado à Autora a carta de 

anuência para baixa do protesto, apresentando, na oportunidade, o envio 

do AR via Correios. Por fim, requer a improcedência da ação, por não 

restar comprovada qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos nos 

termos declinados na inicial. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados verifica-se que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, conforme disciplina o artigo 373, II do CPC, 

qual seja, de comprovar o efetivo envio da carta de anuência para o 

endereço da Autora. De fato, da análise do documento juntado no Id. 

25162839, vislumbra-se que a correspondência via AR foi enviada para 

endereço diverso do constante no contrato firmado entre as partes, bem 

como denota-se que a mesma fora recebida por terceira pessoa. Com 

efeito, restou incontroverso que a Autora quitou o débito que possuía junto 

ao Demandado. Contudo, em que pese o argumento dispendido pelo 

Requerido, a carta de anuência para o cancelamento do protesto não lhe 

foi devidamente encaminhada. O Promovido, na condição de prestador de 

serviços, deve tomar os devidos cuidados para evitar a manutenção de 

apontamento de forma indevida. Destarte, a cautela e a prudência devem 

ser fontes permanentes de atuação, sob pena de ser responsabilizado 

pelos prejuízos causados a terceiro em razão das suas atividades, haja 

vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco da 

Atividade. Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE 

PROTESTO DE TÍTULO. CARTA DE ANUÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO 

DIVERSO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS 

MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais 

decorrentes da manutenção de protesto em nome do autor após quitação 

da dívida em acordo realização em ação revisional de contrato de 

financiamento de veículo, julgada improcedente na origem. A 

responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, encontrando 

fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, motivo pelo qual 

somente não serão responsabilizadas por fato do serviço quando houver 

prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro (art. 14, § 3º, da Lei n. 8.078/90 - CDC). In casu, restou 

incontroverso que o autor quitou o débito que possuía junto à demandada 

através de acordo nos autos da ação revisional nº 026/1.150001022-0. 

Contudo, a carta de anuência para o cancelamento do protesto não lhe foi 

encaminhada. Assim, os pedidos formulados merecem ser acolhidos ao 

efeito de declarar a inexistência do débito, determinar o... cancelamento do 

protesto e condenar a demandada ao pagamento de indenização por 

danos morais. O quantum da indenização por danos morais não deve ser 

irrisório, de modo a fomentar a recidiva, mas não deve ser 

desproporcional ou exagerado, de modo a acarretar enriquecimento. No 

caso concreto, arbitra-se o valor da indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00(...), pois adequadamente arbitrado, observada as peculiaridade 

do caso concreto. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70080309263, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Niwton Carpes da Silva, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AC: 

70080309263 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 

28/03/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 15/04/2019) (grifei) Ainda, denota-se que a Autora enviou a 

notificação extrajudicial, via AR, solicitando a expedição da carta de 

anuência pelo banco, contudo, apesar de o Promovido ter recebido a 

solicitação, sem motivo justificável, não encaminhou o documento 

requerido. (Id. nº 22816782 e nº 23081121). Sendo assim, resta 

inconteste que o Reclamado deixou de declinar nos autos eventual 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, 

ônus probatório que lhe incumbia na forma do artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Registre-se, por oportuno, que na qualidade de 

consumidora, logrou a Reclamante em demonstrar satisfatoriamente o seu 

requerimento administrativo que, sem dúvidas, deveriam levar à expedição 

da carta de anuência, como corolário lógico da quitação do débito. Desse 

modo, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve efetiva 

resistência da instituição Demandada quanto à emissão da carta de 

anuência para baixa do protesto de título e, consequentemente, 

configurou-se o dano moral pelo indevido prolongamento do gravame. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. MANUTENÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO APÓS O 

ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DEMORA NA ENTREGA DA CARTA DE 

ANUÊNCIA. AUTOR QUE COMPROVA DIVERSAS SOLICITAÇÕES DA 

CARTA PARA BAIXA. MANUTENÇÃO INDEVIDA POR CULPA DA RÉ. 

DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$4.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$2.000,00, A 

FIM DE ADEQUAR-SE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTAS 

TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. (Recurso Cível Nº 71008308165, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 26/04/2019). (grifei) Assim, os danos que incidem sobre a 

vítima, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, 

de maneira que, por evidente, não há que se exigir da Reclamante prova 

manifesta dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é sempre 

útil lembrar que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo/serviços é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Não bastasse o dano moral no presente caso ser considerado 

in re ipsa, ainda restou demonstrado o desvio produtivo do tempo útil da 

Autora, que precisou enviar notificação extrajudicial ao banco para tentar 

resolver a celeuma administrativamente. Deste modo, sendo imprópria a 

conduta do Reclamado que manteve indevidamente o nome da Reclamante 

no protesto de títulos, depois de quitada a dívida, a obrigação de indenizar 

deve ser reconhecida. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante para: 1 - 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 2 - 

DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a retirada definitiva do 

protesto em nome da Requerente, relativamente ao débito em discussão, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um 
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mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada com fundamento 

no artigo 84, § 4.º, da Lei 8.078/90. 3 - CONDENAR a parte Requerida a 

indenizar a Requerente por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

presente decisão e acrescido de juros legais de 1% a.m. a partir do 

evento danoso. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em 

consonância com os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002234-27.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUZA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002234-27.2019.8.11.0086 REQUERENTE: LILIANE DE SOUZA PAULA 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante a ausência de preliminares suscitadas, passo à apreciação 

do mérito da demanda. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, e não havendo necessidade de produção de 

prova em audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 99,81 

(noventa e nove reais e oitenta e um centavos), inserido em 07/08/2019, 

relativo ao suposto contrato nº 14422026, o qual alega desconhecer. Em 

contestação, a Reclamada aduz que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que a Reclamante possui vínculo com a Ré; afirma que a Autora 

recebeu produtos para revenda, dos quais constam débitos em aberto, 

constituindo devida a inscrição dos dados deste no cadastro de proteção 

ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação. Em sua impugnação, a 

Reclamante sustenta que desconhece o débito negativado, e que por tais 

motivos o dever de reparar é indubitável. Afirma ainda que o apontamento 

juntado pela parte adversa não demostra idoneidade, bem como requer a 

realização de pericia grafotécnica no documento apresentado. Analisado 

o processo e os documentos a ele acostados, verifico que a Reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada do comprovante de entrega e recebimento de 

mercadoria assinado pela Requerente. No caso, desnecessária a 

realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso o documento 

apresentado com a assinatura da Demandante, bem como a semelhança 

nas firmas apresentadas nos documentos carreados dispensa o aludido 

recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das alegações das 

partes, em confronto com os documentos apresentados, leva-me à 

conclusão de que a parte Requerida comprovou a existência da relação 

jurídica entre os litigantes. Desta feita, não há que se falar em inexistência 

de relação jurídica, tampouco em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Reclamada. Presentes 

indícios substanciais de que a inscrição do nome da Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito é devida, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo a contratação dos serviços, a cobrança 

e a inserção dos dados no SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA 

ORIGEM DA DÍVIDA. LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Diante da negativa da parte autora quanto à 

existência de débito junto à ré, cabia a esta comprovar o contrário, ônus 

do qual se desincumbiu a contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, 

do CPC. Comprovada a origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se constituiu em exercício 

regular de direito, sendo lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar 

que a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto, e no caso dos 

autos entendo não ser cabível a possibilidade de inverter o ônus da prova 

ante a falta de verossimilhança da parte Ré, tendo em vista que esta 

apresentou o contrato assinado pela Autora. Vale lembrar que o artigo art. 

373, inciso I, do CPC aduz que o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, compete ao Autor. Por fim, da análise de todo o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA 

INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo 

a teoria subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do 

agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa 

e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do 

acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, 

a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao pagamento de 

despesas quando constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no 

art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a 

punição possui caráter administrativo, com a finalidade de punir conduta 

por atos de procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do 

processo que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública 

do processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela CONDENAÇÃO da 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002252-48.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BUARQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002252-48.2019.8.11.0086 REQUERENTE: DANIEL BUARQUE DOS 
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SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Preliminarmente a Reclamada levanta a inépcia da petição inicial, 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Ainda, a Reclamada levanta 

preliminar alegando de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da lide, com ele 

será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta no id. n. 23853114 dos autos. III – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, realizada pela 

Requerida, por débito no valor de R$ 209,32 (duzentos e nove reais e 

trinta e dois centavos), com data de inclusão em 10/05/2018, relativa ao 

contrato nº. 0316093151, qual o Requerente afirma desconhecer, uma vez 

que jamais manteve relação jurídica com a empresa Demandada. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada em indenização 

por danos morais. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Reclamante era titular 

da linha telefônica nº (65) 99942-1835, constando débitos em aberto, 

sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. 

Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela improcedência da 

ação, ao pagamento pelo Reclamante dos débitos discutidos nos autos, 

além da condenação do Requerente nas penas de litigância de má-fé. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as 

telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pelo Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como 

ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados à parte. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com o Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 0316093151, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 

Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 
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monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-63.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEKS PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002251-63.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ALEKS PEREIRA DE FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Preliminarmente a 

Reclamada levanta a inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante. Contudo, rejeito a 

preliminar aventada, pois apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Ainda, 

afasto as preliminares de ausência de interesse de agir e pretensão 

resistida, arguidas pela Reclamada, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação e, consequentemente, instaurar o processo para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, 

aplicando-se as disposições da legislação consumerista ao caso em tela, 

especialmente as que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame 

da pretensão autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. Superadas as análises das preliminares arguidas, passo à 

apreciação do mérito da demanda. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 168,13 (cento e sessenta e oito reais e treze centavos), com 

data de inclusão em 10/01/2017, relativa ao contrato nº.0294393120, qual 

o Requerente afirma desconhecer, uma vez que jamais manteve relação 

jurídica com a empresa Demandada. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que o Reclamante era titular da linha telefônica nº (62) 99987-9135, 

constando débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no 

cadastro de proteção ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, 

pugnando pela improcedência da ação, ao pagamento pelo Reclamante 

dos débitos discutidos nos autos, além da condenação do Requerente nas 

penas de litigância de má-fé. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua 

vez, impende salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, 

por serem produzidas unilateralmente não servem para comprovar a 

efetiva contratação de serviços pelo Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015). O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 536 de 813



Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados à parte. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser 

fixado observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, 

tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao 

quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a 

melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento 

justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio 

econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também 

são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do 

ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos 

reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ainda, insta salientar que inobstante a existência de outra restrição no 

nome do Reclamante, conforme faz prova o extrato apresentado nos 

autos, esta se deu em data posterior à discutida nos autos, não podendo 

ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por dano 

moral. Entretanto, as anotações posteriores devem ser consideradas para 

fins de arbitramento de condenação, conforme entendimento 

jurisprudencial: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS – ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – COBRANÇA POR 

LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS LINHAS – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO EM 

RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO 

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS 

MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO 

DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações 

posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao 

recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome 

da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais. O quantum indenizatório 

deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a 

vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de 

inscrições posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em 

sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). De outra banda, no que tange ao pleito contraposto apresentado 

pela Reclamada, este não merece ser acolhido em razão da ausência de 

comprovação da relação jurídica mantida com o Demandante, e, destarte, 

a existência de débito em seu nome. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé pleiteado pela reclamada, 

também não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada 

nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato nº. 0294393120, discutido nos autos; 

2 – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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Processo Número: 1001618-52.2019.8.11.0086
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EDER RESINO JUNIOR OAB - MT0022198A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001618-52.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PAMELA APARECIDA DOS SANTOS REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo deferimento do 

pedido de retificação do polo passivo da demanda, devendo constar como 

reclamada Via Varejo S.A. Proceda a secretaria com a alteração junto ao 

sistema pje. Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial, uma 

vez que preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto à 

impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço que conforme o artigo 

98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, sobre a declaração de 

miserabilidade para o benefício da gratuidade colaciono o seguinte julgado: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM FAVOR DO 

REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO 

CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a todos o 

acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos constitucionais 

insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Carta da Republica. 

2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu reúne condições de 

arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não há como 

ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso 

conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 20140110167462, Relator: NÍDIA 

CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2016 . Pág.: 147) Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Pamela Aparecida dos Santos 

em desfavor de Via Varejo S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, por não possuir relação 

jurídica com a reclamada, bem como que isto lhe causou danos morais. 

Aduz, ainda, que seu documento foi falsificado e que foram realizadas 

compras em seu nome, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência. 

Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 
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do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. No caso, a Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, não prevalece a alegação de 

ocorrência de fraude alegada pela Reclamada, uma vez que, assumindo o 

risco do negócio, é sua a responsabilidade de zelar pela lisura de suas 

contratações e diligenciar no sentido de evitar fraudes perpetradas por 

terceiros, nos exatos moldes da atual jurisprudência consoante segue: 

Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais. Sentença de procedência. Negativação indevida decorrente 

de fraude. Responsabilidade da Instituição Financeira. Risco do negócio. 

Na hipótese, o dano moral é in re ipsa e o quantum debeatur adequado. A 

existência de outras negativações ilegítimas e questionadas judicialmente 

pelo devedor não afasta o dever de indenizar, mostrando-se inaplicável os 

termos da Súmula nº 385 do STJ. Verba honorária também não comporta 

majoração, haja vista a baixa complexidade da demanda. MANTIDA A 

SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS, NA FORMA DO ARTIGO 

557, CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 01698108220118190001 

RJ 0169810-82.2011.8.19.0001. Rel. DES. ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS BITENCOURT, julgado em 08/01/2015, Vigésima Sétima Câmara 

Cível/Consumidor). (destaquei). Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral a vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os 

efeitos da tutela[id. 21936459]. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000890-11.2019.8.11.0086 Requerente: WILSON HENRIQUE DOS 

SANTOS FILHO Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II - 

PRELIMINARES O Reclamado suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, 

ao argumento de que não é responsável pelo desconto objeto da lide, 

considerando que tão somente agiu como mero intermediário. Contudo, 

rejeito a preliminar levantada, tendo em vista que os fornecedores de 

serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor 

em decorrência da falha na prestação do serviço. Ainda, afasto a 

preliminar de ausência de condição da ação ante da falta de interesse de 

agir, também arguida pela Reclamada, posto que o interesse processual 

está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o 

direito de ação e, consequentemente, instaurar o processo para alcançar 

o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, 

aplicando-se as disposições da legislação consumerista ao caso em tela, 

especialmente as que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame 

da pretensão autoral, notadamente de cunho reparatório. Por derradeiro, o 

Demandado requereu a inépcia da petição inicial, decorrente da ausência 

de comprovante de endereço em nome do Reclamante. Contudo, rejeito a 

preliminar aventada, pois apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial(...). (TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 
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Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018). 

Superadas as análises das preliminares arguidas, passo à apreciação do 

mérito da demanda. III - MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. O 

Reclamante alega ser correntista do banco demandado e, ao verificar o 

extrato de sua conta corrente, constatou um desconto realizado em 

20/08/2018, no valor de R$171,00 (cento e setenta e um reais), o qual 

afirma ser indevido. Sustenta que buscou resolver a situação junto à 

instituição bancária, contudo, não obteve êxito, tendo, inclusive, registrado 

um Boletim de Ocorrências relatando o fato ocorrido. Por fim, requer a 

restituição em dobro do valor que lhe foi descontado sem autorização, 

bem como a condenação do Réu em dano moral. O Reclamado, em sua 

defesa, sustenta a ausência de qualquer ilicitude capaz de ensejar os 

danos nos termos declinados na inicial, uma vez que agiu no exercício 

regular de seu direito, atuando como mero intermediário, inclusive 

realizando a remessa de tal valor ao credor. Sustenta, ainda, que o Autor 

não logrou êxito em comprovar a sua pretensão resistida pelo banco, o 

qual poderia ter resolvido a celeuma administrativamente. Pugna, ao final, 

pela improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde o 

Demandado está mais apto a provar o insucesso da demanda do que 

aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova, elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Analisado o processo e os documentos 

que o acompanham, verifico que o Promovido não juntou nenhum 

documento que esclareça a origem e a autorização do desconto na conta 

corrente do Reclamante, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe 

compete, a teor do artigo 373, inciso II do CPC. Saliento que o Autor 

acostou em sua petição inicial o extrato bancário onde resta comprovado 

o alegado desconto em sua conta corrente, fato este, inclusive, não 

negado pelo Reclamado. Do mesmo modo, não há nos autos nenhum 

documento juntado banco comprovando que o Reclamante teria autorizado 

o aludido desconto em sua conta corrente ou mesmo que tenha efetuado 

alguma compra. Portanto, com base em tais premissas tenho que o 

desconto foi efetuado de forma indevida, merecendo prosperar a 

pretensão autoral quanto à devolução da quantia em comento, o qual 

deverá ser efetuada em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 

do CDC. Assim, demonstrada a responsabilidade civil do Promovido, deve 

este ser condenado a indenizar o Reclamante pelos danos causados, eis 

que a situação vivenciada pelo mesmo ultrapassa o mero aborrecimento. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

E INDENIZATÓRIA. TV POR ASSINATURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

BANCO QUE EFETUOU DÉBITOS EM CONTA CORRENTE SEM 

AUTORIZAÇÃO DA CORRENTISTA. DESCONTOS INDEVIDOS, REFERENTE 

À FATURA DE TV A CABO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO A JUSTIFICAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005711460, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Felipe 

Severo Desessards, Julgado em 24/09/2015) (grifei). AGRAVO – 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA RESTITUIÇÃO DO DÉBITO C/C DANO MORAL – 

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – ÔNUS PROBATÓRIO 

DO REQUERIDO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – RESPONSABILIDADE 

DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO 

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM RELAÇÃO 

AOS DANOS MORAIS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado nos autos a existência de 

autorização do consumidor para os descontos realizados em sua conta 

corrente, ônus que incumbia à instituição financeira, o pagamento de 

indenização por danos materiais e morais causados ao consumidor é 

medida que se impõe. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código 

de Defesa do Consumidor, o pagamento de valor indevidamente cobrado, 

implica repetição do indébito. A fixação do quantum indenizatório a título de 

danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes. (AgR 109375/2015, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) 

(TJ-MT - AGR: 01093753120158110000 109375/2015, Relator: DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 

02/09/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2015) 

(grifei) O dever de indenizar a título de dano moral decorre do preceito 

insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 927 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto, para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Segundo disposto no art. 14, § 3º, 

do CDC, a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser 

elidida se este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do 

serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como 

anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 

imposição legal (ope legis), recaindo sobre o Requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Resta patente nos 

autos que a má prestação de serviços não deve ser avaliada como mero 

dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade do 

banco e o dever deste em indenizar os danos causados à parte. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco medida 

leniente em favor do Requerido. Dessa forma, caracterizado o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos 

art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. Ainda, imperioso salientar que a Constituição 

Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão o acesso à 

justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa, 

sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. 

IV- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e o faço 

para: 1 - CONDENAR o Reclamado a restituir o Reclamante o valor de R$ 

342,00 (trezentos e quarenta e dois reais), já calculado em dobro, a título 

de danos materiais, valor este que deverá ser devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da data 

do respectivo desembolso. 2 - CONDENAR o Reclamado a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir 

da presente decisão e acrescido de juros legais de 1% a.m a partir do 

evento danoso. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo 

nº:1000506-48.2019.8.11.0086 Reclamante: GILBERTO PADILHA 

Reclamada: TIM CELULAR S.A VISTOS. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Com efeito, a sentença homologatória de 

conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo eficácia 

da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de 

Processo Civil. Assim, OPINO pela homologação do acordo firmado pelas 

partes neste processo, constante no Termo acostado no Id. 28050320, 

para que surta os efeitos jurídicos e legais. Por consequência, OPINO pela 

extinção do processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme disciplinam os artigos 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95. Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos dando as 

baixas necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz 

de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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Processo Número: 1002087-98.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU HENKER OAB - RO4592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002087-98.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINAR Preliminarmente o Reclamado levanta a inépcia da petição 

inicial, decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Superada a análise da 

preliminar arguida, passo à apreciação do mérito da demanda. III - MÉRITO 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. O Reclamante aduz que solicitou um 

cartão de crédito ao banco Réu, contudo, não recebeu o mesmo. Afirma 

que posteriormente passou a receber cobranças de faturas referentes ao 

aludido cartão, as quais alega desconhecer, tendo se socorrido, inclusive, 

junto ao Procon a fim de solucionar a celeuma, todavia, não obteve êxito 

nas suas tentativas. Assim, requereu a (i) tutela antecipada para que as 

cobranças sejam suspensas, bem como (ii) seu nome não seja incluído 

nos cadastros restritivos de crédito, (iii) a declaração inexistência débito e 

(iv) indenização por danos morais. O Reclamado, na sua defesa, alega 

que o Autor contratou os serviços de cartão de crédito, o qual foi emitido 

ao destinatário em 09/10/2018 e ativado em 20/10/2018. Afirma que ao 

realizar a cobrança agiu em exercício regular de direito, o que afasta 

qualquer ilicitude em sua conduta, não havendo em que se falar, portanto, 

em dever de indenizar. Aduz também que na hipótese de ter havido a 

falsificação dos documentos do Autor, não é possível responsabilizar o 

Réu por ato doloso de terceiro, fato este que exclui a sua culpa. Pugnou, 

ao final, pela improcedência da ação. No caso, tratando-se de relação de 

consumo, na qual o Reclamado encontra-se mais apto a provar o 

insucesso da demanda do que o Reclamante em demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, 

VIII do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Inobstante a regra apontada, tenho que o Reclamado não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, II do CPC, eis 

que não juntou nenhum documento capaz de demonstrar que o Autor 

tenha recebido, desbloqueado e até mesmo utilizado o cartão de crédito 

questionado. Deste modo, a cobrança oriunda da utilização de cartão de 

crédito só é devida a partir de seu desbloqueio e após a realização da 

primeira compra pelo contratante. Diante disso, resta demonstrado que o 

Reclamado efetivou cobranças de um cartão de crédito jamais recebido e 

utilizado, e, portanto, deve o débito ser declarado inexistente e, por 

conseguinte, que o nome do Autor não seja incluso nos órgãos protetivos 

de crédito em relação à dívida em comento. Já no que tange ao pedido de 

danos morais, tenho que o Reclamante não demonstrou qual o abalo moral 

sofrido, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia por 

força do art. 373, I do CPC. No presente caso, verifico que cobrança de 

forma indevida, sem a efetivação da inserção do nome do destinatário em 

cadastros de proteção ao crédito, não é capaz de gerar abalo moral 

passível de indenização. Ressalto, ainda, que não se está afirmando que o 

fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, pequenos incômodos 

não podem ser elevados à esfera de dano moral. A propósito: AGRAVO 

INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A 

DECISÃO ATACADA. "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO. NÃO 

CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO PELA AUTORA. 

COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA 

DOS DÉBITOS E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 À 

TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA APENAS 

DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 

NÃO ACOLHIMENTO. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL." DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. (TJ-RJ - 

APL: 00004798820108190211 RIO DE JANEIRO PAVUNA REGIONAL 1 

VARA CIVEL, Relator: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 

27/01/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 01/02/2016) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE. 

MENSAGENS DE COBRANÇA. DÍVIDA DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. A simples cobrança realizada por telefone, sem 

qualquer elemento coercitivo lesivo de restrição de crédito ou vexatório, 

ainda que o débito seja vinculado a terceira pessoa, não caracteriza dano 

moral. Situação retratada na inicial constitui mero dissabor decorrente da 

vida cotidiana, que não se identifica com aquelas situações capazes de 

gerar dano extrapatrimonial, razão pela qual deve ser mantida a sentença 

que não reconheceu o pedido de indenização por danos morais. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074124835, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado 

em 12/07/2017). (grifei) Assim, somente o dano capaz de romper o 

equilíbrio psicológico da parte autora é capaz de gerar o direito à 

indenização, e, por tais razões a improcedência do pleito de dano moral é 

medida que se impõe. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na petição inicial para: 1- 

DETERMINAR o cancelamento do cartão de crédito nº 5447317281145969 

emitido pelo Réu; 2 - DECLARAR inexistentes os débitos oriundos das 
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faturas do cartão de crédito discutido nos autos; Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002546-03.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002546-03.2019.8.11.0086 Reclamante: ANTONIO DA SILVA Reclamada: 

BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Preliminarmente o 

Reclamado levanta a inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante. Contudo, rejeito a 

preliminar aventada, pois apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Outrossim, 

opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. n. 25286488 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia o Reclamante a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo 

Reclamado, por débito no valor de R$ 147,51 (cento e quarenta e sete 

reais e cinquenta e um centavos), incluso em 30/08/2019, referente ao 

suposto contrato nº 410406738000056EC, ao argumento de que 

desconhece a referida dívida, posto que não contratou os serviços do 

Réu. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência da prestação do serviço 

é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta que o Autor mantém 

relação jurídica com o banco, tendo aquele contraído obrigações que 

restaram inadimplidas, não havendo defeito na prestação do serviço, 

motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. Pugnou pela 

improcedência da ação. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados verifica-se que o Demandado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do 

artigo 373, II do CPC. Impende salientar que o Demandado não apresentou 

o contrato ou outro meio idôneo a fim de comprovar a relação jurídica entre 

as partes. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo mesmo, devem os débitos discutidos nos autos serem declarados 

inexistentes. Ainda, entendo que merece procedência o pedido de 

condenação do Reclamado por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débitos não 

comprovados. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 

do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige 

o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº 410406738000056EC, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito oriundo do contrato discutido nos presentes autos; 

3 - CONDENAR o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); Intime-se a parte Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome do Reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002535-08.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DALVAN DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, 

suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de fato 

suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra claro 

tal interesse, uma vez que busca a Reclamante o provimento jurisdicional 

para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de agir, não há 

que se falar em ausência de pretensão resistida. Opino pelo afastamento 

da preliminar de indeferimento da inicial pela não apresentação de 

documento indispensável à propositura da ação, pois o extrato da 

inscrição restritiva consta na id. n. 16055875 dos autos, estando 

preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Quanto a prejudicial 

de mérito de decadência, opino pelo seu afastamento, vez que a 

disposição doArt. 26, inc. II, do CDC, não é aplicável a hipótese descrita 

nos autos, onde o consumidor visa a reparação de danos morais oriundos 

da falha na prestação de serviço, pois o prazo de 90 dias refere-se à 

decadência do direito do consumidor de reclamar por vícios do produto ou 

do serviço. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INÉPCIA DA INICIAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO 

AFASTADA – MÉRITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

CARACTERIZADA – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

INTERNET – PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA 

INDEVIDA - INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - 

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 405 

DO CÓDIGO CIVIL - PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 

SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em falta de 

interesse de agir, porquanto a parte autora demonstrou a necessidade de 

buscar a intervenção do Estado-Juiz para ver reconhecida sua pretensão, 

restando, por isso, satisfeito o binômio necessidade/utilidade, na busca da 

prestação jurisdicional. 2. O ART. 26, inc. II, do CDC, não é aplicável no 

caso da ação de reparação de danos, pois o prazo nele estabelecido (90 

dias) refere-se à decadência do direito do consumidor de reclamar por 

vícios do produto ou do serviço, não sendo esta a hipótese dos autos, na 

qual se pretende o ressarcimento de danos morais advindos de falha na 

prestação do serviço, caso em que se aplica o prazo prescricional de 05 

(cinco) anos, estabelecido no ART. 27 do CDC. 3. Apesar das alegações 

da ré, mostra-se evidente a falha na prestação do serviço (CDC, ART. 14), 

tendo em vista que mesmo depois de o autor efetuar o pedido de 

cancelamento dos serviços pela ré, esta continuou a emitir faturas 

cobrando pelos serviços não disponibilizados, razão pela qual deve 

responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também 

pelos danos causados (CDC, ART. 14 c/c ART. 17). 4. Porém, no que 

tange à fixação do quantum, o julgador deve observar a capacidade 

econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em 

parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da 

conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 5. Na hipótese, 

dada às peculiaridades do caso concreto, o quantum deve ser majorado 

para montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos 

análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). 6. Contudo, no tocante à insurgência do segundo Apelante Nelson 

Jost quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, convém 

destacar que a hipótese trata-se de relação contratual, ante a existência 

de relação jurídica entre as partes, razão pela qual os juros de mora 

incidem a partir da citação, a teor do que dispõe o ART. 405 do Código 

Civil. (TJMT.N.U 0000347-96.2010.8.11.0035, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, 

Publicado no DJE 15/04/2016) Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Dalvan de Oliveira Silva em desfavor de Banco Bradesco 

S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de débitos que 

alega desconhecer, por não possuir relação juridica. Desta forma propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a inércia do Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 
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compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente os 

débitos objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003017-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DO CARMO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003017-19.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: LORENA DO CARMO SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

caput, da Lei n. 9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela 

Lei n. 12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. 

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Trata-se de Ação Condenatória de Reposição de Subsídios 

proposta por Lorena do Carmo Souza em desfavor de Município de Nova 

Mutum - MT. A parte autora, servidora pública do Município de Nova 

Mutum, postula a incorporação do percentual de 11,98% na remuneração 

e a cobrança de verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura 

da ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro 

real em URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou 

prejudicial de mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela 

improcedência do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o 

tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco prescricional 

para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de 

Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira 

Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de 

servidor público(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No 

caso dos autos, o Município de Nova Mutum, com a publicação da Lei 

Complementar nº 13/2002 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e 

vencimentos, dos servidores municipais) efetivou a reestruturação, tendo 

a presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Ante o exposto, opino pelo acolhimento da prejudicial de 

mérito suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da 

pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a 

teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 24 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIMYSON HELENO FONSECA DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000157-16.2017.8.11.0086 

INTERESSADO: DHEIMYSON HELENO FONSECA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, SONY 

MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, 

conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. No presente 

caso, necessário se faz o acolhimento dos embargos opostos na id. 

26410042 pela Reclamada EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, a Embargante sustenta, com 

razão, que houve omissão no julgado, uma vez que foi omissa quanto ao 

ressarcimento acordado no Procon, tendo o embargado manifestado 

concordância com o acolhimento dos embargos. Assim, opino pelo 

acolhimento dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 48 

da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a irregularidade, modificando o 

dispositivo que passa a integrar a sentença da seguinte forma: Pelo 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a primeira reclamada enviar 

o aparelho para assistência técnica sob pena de multa que fixo em 

R$1.000,00 (um mil reais), não se tratando de multa diária, bem como 

CONDENAR a segunda reclamada ao pagamento de R$ 1.751,63 (um mil, 

setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), correção 

monetária pelo INPC e juros de 1% a partir da homologação do acordo. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 543 de 813



encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 28224196] considerando 

que o valor se encontra depositado em conta judicial, o Reclamante 

concorda com o montante e informou os dados bancários para 

transferência da quantia [id. n. 29013558], razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 24 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002530-49.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBIANE ROCHA CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002530-49.2019.8.11.0086 Reclamante: ROBIANE ROCHA CORDEIRO DA 

SILVA Reclamado: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Inicialmente, o Reclamado aventou a preliminar de ausência de condição 

da ação face a falta de interesse de agir da Autora. Contudo, rejeito a 

preliminar arguida pelo Reclamado, posto que o interesse processual está 

presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 

ação e, consequentemente, instaurar o processo para alcançar o 

resultado que pretende, relativamente à sua pretensão. Neste contexto, 

aplicando-se as disposições da legislação consumerista ao caso em tela, 

especialmente as que vedam práticas abusivas, mostra-se viável o exame 

da pretensão autoral, notadamente de cunho reparatório. Ademais, a 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao cidadão 

o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na via 

administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição garantia 

constitucional. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta no id. n. 25251688 dos autos. 

Superadas as análises das questões preliminares, passo à apreciação do 

mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia 

a Reclamante a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovida pelo Reclamado, por débito no valor de R$ 78,90 

(setenta e oito reais e noventa centavos), incluso em 29/06/2019, 

referente ao contrato nº 032680376000180FI, ao argumento de que 

desconhece a referida dívida, posto que não contratou os serviços do 

Réu. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência da prestação do serviço 

é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta que a Autora não 

logrou êxito em comprovar a sua pretensão resistida pelo banco, o qual 

poderia ter resolvido a celeuma administrativamente. Assevera acerca da 

impossibilidade de reparação por dano moral, tendo em vista que há 

negativações preexistentes nos dados da Demandante, bem como não há 

comprovação de dano à honra desta. Pugna, ao final, pela improcedência 

da ação. Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se 

que o Demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II 

do CPC. Impende salientar que o Réu não apresentou o contrato ou outro 

meio idôneo a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da Autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

devem os débitos discutidos nos autos serem declarados inexistentes. 

Ainda, entendo que merece procedência o pedido de condenação do 

Reclamado por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débitos não comprovados. A propósito: 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA 

SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. (grifei) O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Analisando os documentos trazidos pela 

Requerente, vislumbra-se que existe anotação preexistente em seu nome, 

entretanto, a referida negativação também é objeto de demanda judicial 

(Processo nº 1002532-19.8.11.0086) pendente de julgamento, portanto, 

estando a negativação preexistente sub judice, não é possível aplicar a 

regra contida na Súmula nº 385 do STJ. Inobstante afastada a incidência 

do enunciado sumular, o fato de existir outro registro em nome da 

Demandante impõe-se à redução do montante indenizatório, conforme 

entendimento jurisprudencial: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – 

COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS 

LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA 

DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS 

MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – 
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CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO 

DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações 

posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao 

recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome 

da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais. O quantum indenizatório 

deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a 

vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de 

inscrições posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em 

sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº 032680376000180FI, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito oriundo do contrato discutido nos presentes autos; 

3 - CONDENAR o Reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); Intime-se a parte Reclamada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a exclusão do nome do Reclamante do cadastro de 

restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002525-27.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ROBSON DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Preliminarmente a 

Reclamada levanta a ausência de suporte probatório mínimo dos fatos 

constitutivos do direito do Autor, tendo em vista que este não comprovou 

nos autos a tentativa de resolução da questão enfrentada com a 

Demandada, requerendo, assim, a extinção do feito sem o julgamento do 

mérito. No entanto, rejeito a preliminar aventada pela Ré, tendo em vista 

que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao 

cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na 

via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. Ainda, a Demanda arguiu a inépcia da petição 

inicial, decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, realizada pela Requerida, por débito no 

valor de R$ 196,18 (cento e noventa e seis reais e dezoito centavos), com 

data de inclusão em 12/04/2018, relativa ao contrato nº. 0213888539, o 

qual o Requerente afirma desconhecer. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela 

condenação da Reclamada em indenização por danos morais. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em 

contestação, a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma 

vez que o Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 99906-6707, 

qual contratou pacotes de serviços, constando débitos em aberto, sendo 

devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito. Pugnou 

pela improcedência da ação e pela condenação do Requerente ao 

pagamento dos débitos discutidos nos autos e nas penas de litigância de 

má-fé. Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pelo Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome do Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 
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ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a nada 

provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à 

cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, 

pois revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e 

o dever desta em indenizar os danos causados à parte. Dessa forma, 

caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da 

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Sob tal perspectiva, o 

montante reparatório deve ser fixado observando-se os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá constituir 

enriquecimento ilícito em favor do Autor, tampouco medida leniente em 

favor da Requerida. No que se refere ao quantum da indenização, em 

reforço ao entendimento acima consignado, a melhor doutrina e 

jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima do ofendido e nas suas relações sociais. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ainda, no que tange ao pleito 

contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece ser acolhido 

em razão da ausência de comprovação da relação jurídica mantida com o 

Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu nome. Por fim, em 

relação ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé 

pleiteado pela Reclamada, também não merece acolhimento, uma vez que 

não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica entre as partes, no que concerne ao contrato nº. 

0213888539, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento da intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001197-62.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSIANE GONCALVES DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 27306776 por Telefônica Brasil S.A, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 26638667 

padeceria de vício de obscuridade. Os Embargos Declaratórios não devem 

ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa 

disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento 

não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração 

constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de 

fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da 

Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, 

para seu provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no Id. n. 27306776 mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e 

na presente, revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de 

Declaração interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso 

se faz a determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por 

cento) pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do 

Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 
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Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-42.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001166-42.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JARDEL DA SILVA NUNES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. Trata-se 

de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 24773924 por 

Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de que a 

sentença de id n. 24418967 padeceria de vício de omissão e obscuridade. 

Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta 

ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido 

que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com 

efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 24773924 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. Considerando que foi aportado aos autos Recurso 

Inominado, sai a parte “ex adverso” intimada para, querendo, apresentar 

contrarrazões, nos termos do art. 42, §2, da Lei 9.099/95. É o parecer, 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação do presente projeto conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000646-82.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JOCIVANE SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque tempestivos. 

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto sob id n. 

26013269 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 20900168 padeceria de vício de obscuridade. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 
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declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 26013269 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de 

fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DE ARRUDA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000307-94.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIEL DE ARRUDA DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de 

declaração porque tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto sob id n. 23845418 por Telefônica Brasil S.A, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença de id n. 9903130 

padeceria de vício de obscuridade. Os Embargos Declaratórios não devem 

ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa 

disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento 

não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração 

constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de 

fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no art. 48 da 

Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, 

para seu provimento a presença dos pressupostos legais de cabimento. 

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade 

ou erro material, não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de 

Miranda quanto aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é 

que declare o que ficou decidido, porque o meio empregado para 

exprimí-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se 

que se reimprima.". (Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, 

Forense, 1975, p. 399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, 

Humberto Theodoro Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 

omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, 

por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou 

contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o defeito nele 

detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto 

que os embargos de declaração não visam a reforma do acórdão ou da 

sentença. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de 

declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a 

tanto não se destina esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual 

Civil", Forense, 25ª ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – 

INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU 

CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, 

obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os 

embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da 

causa. 2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, 

os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e 

coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no 

julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e 

art. 458, II, do CPC/73. 3. A análise de suposta violação a preceitos 

constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto 

matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo 

Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 

34736/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, 

nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, opino pelo improvimento do Recurso de Embargos de 

Declaração interposto no Id. n. 9903130 mantendo inalterada a sentença 

tal como concebida. Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e 

na presente, revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de 

Declaração interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso 

se faz a determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por 

cento) pelo Embargante a Embargada, forte no § 2º do art. 1.026, do 

Código de Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 22 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001116-50.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDA SANTANA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 20005738 por Fernanda Santana dos Santos, ora Embargante, 

sob o argumento de que a sentença de id n. 18168484 padeceria de vício 

de contradição e omissão. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar da fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, 

que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou 

omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o 

artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO,CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumentoprocessual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade,contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunhapela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoantereza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção da Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 18168484 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO DE LIMA OAB - MT7303-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002371-43.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSANGELA MONTEIRO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 24811248 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 17792454 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 24811248 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante a Embargada, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-30.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SOUSA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000061-30.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JOILSON SOUSA SERRA REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 23804410 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 20723390 padeceria de vício de 

omissão. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez 

que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é 

sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. 

Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos 

contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 23804410 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante a Embargada, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-46.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BATISTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000629-46.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBERTO BATISTA NUNES REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 26015658 por Telefônica Brasil S.A, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 20899618 padeceria de vício de 

obscuridade. Os Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma 

vez que falta ao mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde 

modo, é sabido que o simples descontentamento não dá azo ao recurso 

postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração constitui recurso de 

rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), 

consoante disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as 

hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, 

não há como prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto 

aos Embargos Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o 

que ficou decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente 

ou impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 
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pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 26015658 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Telefônica Brasil S.A., de modo que, imperioso se faz a 

determinação do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) 

pelo Embargante a Embargada, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de 

Processo Civil. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001878-32.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX MALHEIROS DE LIMA OAB - MT14418/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001878-32.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 

9.099/95, aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 

12.153/2009, por força do disposto no artigo 27 desta última. Decido. O 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é cediço que 

conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c.c Repetição de 

Indébito c.c Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars para Fazer Cessar os 

Descontos Previdenciários Ilegais proposta por Daniel Rizzioli de Araújo 

Oliveira em desfavor de Estado de Mato Grosso e Mato Grosso 

Previdência – MTPREV. Alega o Reclamante que é servidor público efetivo 

(Escrivão de Polícia Judiciária Civil) e, que durante todo o período em que 

esteve no exercício da função sofreu desconto de contribuição 

previdenciária equivalente a 11% em relação ao adicional noturno. Pugna 

pela restituição dos valores pagos indevidamente a título de contribuição 

previdenciária. Em contestação, os reclamados limitaram-se a alegar a 

legitimidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre o adicional 

noturno. A LC nº 560, de 31/12/2014 estabelece que o MT-PREV é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial, portanto, competente 

para responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir 

de sua criação (01/01/2015). A questão trazida a juízo não demanda 

maiores digressões, pois denota-se do art. 40, §3º, da Constituição 

Federal, que a aposentadoria terá como parâmetro a remuneração do 

cargo efetivo. Assim, a contribuição previdenciária deverá incidir somente 

sobre este. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 163 da 

repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "(...) Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”(RE nº 

593068/SC). Na mesma linha o entendimento daTurma Recursal Única: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAIS - INSALUBRIDADE, REGIME DE 

PLANTÃO E ADICIONAL NOTURNO - VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS 

PROVENTOS DE APOSENTADORIA - COBRANÇA INDEVIDA - 

RESTITUIÇÃO DEVIDA - MATÉRIA OBJETO DE RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 167 STF - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 593.068, apreciando o Tema 163 de Repercussão Geral, 

fixou a seguinte tese: “não incide contribuição previdenciária sobre verba 

não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e 

adicional de insalubridade.”. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 

0002866-57.2014.8.11.0050, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no 

DJE 12/12/2019) Verifico, portanto, que o caso tratado nos autos se 

encontra pacificado na jurisprudência, de modo que a incidência do 

desconto previdenciário deve ser limitada tão somente à remuneração 

relativa ao cargo efetivo. Extrai-se das fichas financeiras do Reclamante 

que a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) incidiu sobre o 

valor descrito no “Adicional Noturno”, o que é vedado por lei. Desse modo, 

o Reclamante faz jus ao recebimento das diferenças que lhe foram 

cobradas a maior na forma simples, haja vista a incidência indevida da 

alíquota previdenciária, por se tratar de verba que não é incorporada à 

remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de 

aposentadoria. Nos casos de repetição de indébito de natureza tributária, 

as Súmulas 162, 188 e 523 do STJ disciplinam a aplicação dos mesmos 

critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários, 

ou seja, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os 

juros moratórios, a partir do trânsito em julgado. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA 

APENAS NO QUE TANGE AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA 

APLICAVEL E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJMT – JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – 

SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A 

PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente 

do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no 

percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da 

Constituição Federal e artigo 2º, II, da Lei Complementar n. 202/2004. Em 

repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros 

moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. Já a Correção monetária 

incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de 

caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei nº 7.098/98 e 

Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 

do STJ). Sentença parcialmente reformada quanto ao índice de atualização 

da correção monetária e aos juros computados a partir do trânsito em 

julgado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 

0039076-76.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 

04/12/2019) A Súmula 188 do STJ dispõe que “os juros moratórios, na 

repetição do indébito, são devidos a partir do trânsito em julgado da 

sentença”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: a) 

DECLARAR a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as 

parcelas recebidas do adicional noturno,e; b) CONDENAR o Reclamado 

Estado de Mato Grosso a restituição dos valores descontados a maior no 

período de agosto de 2014 até dezembro de 2014 e, CONDENAR o 

Reclamado MTPREV a restituição dos valores descontados a maior no 

período de janeiro de 2015 até a efetiva suspensão da cobrança de 

contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, a ser acrescido de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês, contados do trânsito em julgado, respeitado o 

teto dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 39 da Lei 9.099/95 c/c 
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art. 27 da Lei 12.153/09. Outrossim, opino pela manutenção da decisão 

que antecipou os efeitos da tutela [id. 25875326]. Sem reexame 

necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e 

honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. 

Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 17 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-38.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001218-38.2019.8.11.0086 Reclamante: SANDRO MOREIRA DOS 

SANTOS Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem preliminares 

arguidas, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo Reclamado, por 

dívida no valor de R$ 251,51 (duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta 

e um centavos), anotado em 18/09/2015, ao argumento de que 

desconhece o referido débito. Afirma que apesar de manter relação 

jurídica com o Demandado, os serviços contratados e utilizados são 

somente para saques e compras no débito, consignando ainda que apesar 

da oferta, não houve a contratação de cartão de crédito. A presente 

relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do 

fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, 

nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O 

Reclamado, em sua defesa, sustenta que o Reclamante firmou contrato de 

Cartão de Crédito com o banco, qual lhe fora emitido o cartão nº 4096 

0059 7562 0168. Afirma que algumas faturas não foram adimplidas pelo 

Autor, havendo a renegociação de dívida, firmada no valor de R$ 251,51 

(duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos). Assevera 

que não houve o pagamento da concordata e por tal razão a inserção do 

nome do Promovente nos órgãos de proteção ao crédito é legitima, não 

havendo defeito na prestação do serviço, motivo pelo qual não há que se 

falar em dever de indenizar. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados verifica-se que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

as inscrições do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Impende salientar que o contrato apresentado pelo Demandado, apesar de 

assinado pelo Autor, não consta a autorização de adesão da função 

crédito. Ainda, não restou demonstrada a renegociação da suposta dívida, 

tendo o Réu apresentado somente a tela sistêmica da hipotética origem do 

débito, não exibindo o contrato ou outro meio idôneo a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes neste ponto controvertido. Logo, não tendo 

sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

devem os débitos discutidos nos autos serem declarados inexistentes. 

Ainda, entendo que merece procedência o pedido de condenação do 

Reclamado por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. 

Demonstrada a falha na prestação de serviços, impõe-se o 

reconhecimento da ilegitimidade da inscrição do nome da parte autora nos 

cadastros de inadimplentes e a declaração de inexistência do débito no 

valor de R$ 1.792,82, com vencimento em 06/08/2015, referente ao cartão 

de crédito nº 5306313475939301, da qual exsurge o dano moral, que, 

nestes casos, é presumido. Ademais, inexiste prévia inscrição válida em 

nome da autora a afastar o reconhecimento do dano moral. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079513776, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, 

Julgado em 11/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079513776 RS, Relator: Martin 

Schulze, Data de Julgamento: 11/12/2018, Vigésima Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/01/2019) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015). O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Também há de ser considerado, para fins de 

fixação do quantum indenizatório, que decorreram aproximadamente 04 

anos entre a data da negativação e a propositura da ação e, ainda, a 

inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, assim, entendo razoável o 

valor indenizatório fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Por fim, em relação ao pedido de 

condenação às penas de litigância de má-fé, pleiteado pelo Reclamado, 

não merece acolhimento, uma vez que não restou caracterizada nenhuma 

das hipóteses do art. 80 do CPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne ao contrato de cartão de crédito discutido nos autos; 2 – 

DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato de cartão de 

crédito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a reclamada a 
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indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da Reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos, sob pena 

de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-39.2019.8.11.0086
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VANESSA ALINE COLPANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001399-39.2019.8.11.0086 Reclamante: VANESSA ALINE COLPANI 

Reclamada: BANCO CETELEM S.A I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões 

preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a declaração de inexigibilidade 

de débito c/c indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgão de proteção ao crédito, promovida pelo Reclamado, por 

débito no valor de R$ 1.044,93 (um mil e quarenta e quatro reais e noventa 

e três centavos), disponibilizado em 09/05/2019, referente ao suposto 

contrato nº 04459260512900010, ao argumento de que desconhece a 

referida dívida e não possui qualquer relação jurídica com o Demandado. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência da prestação do serviço 

é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta que a inclusão do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito decorre do não 

adimplemento do débito decorrente das parcelas do financiamento 

contratado em 22/01/2019, inexistindo motivo para se falar em ato ilícito 

capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Pugnou pela 

improcedência da ação. Analisado o processo e documentos a ele 

acostados verifica-se que o Reclamado não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou 

as inscrições do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Impende salientar que as telas sistêmicas anexadas pelo Promovido, por 

serem produzidas unilateralmente, não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pela Reclamante. O Demandado sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da Autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, devem os débitos discutidos nos autos serem declarados 

inexistentes. Do mesmo modo, merece procedência o pedido de 

condenação do Reclamado por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. 

TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna, bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto, para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam: a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de 

imposição legal (ope legis), recaindo sobre o Requerido o ônus de 

demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que 

com a inversão do ônus da prova cabia à parte Reclamada comprovar que 

as cobranças eram devidas, contudo, o Requerido nada provou. Resta 

patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança 

indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que adimpliu 

obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório 

deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor da Autora, tampouco medida leniente em favor do Requerido. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. X da Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. 

Insta consignar, ainda, que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

XXXV, assegura ao cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de 

prévio requerimento na via administrativa, sendo o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição garantia constitucional. Ademais, resta 

afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as 

partes, no que concerne ao contrato nº 04459260512900010, discutido 

nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato 
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discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR o Reclamado a indenizar a 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ); CONFIRMO O DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, 

CONCEDIDO NO ID. 21343478, BEM COMO O VALOR REFERENTE À 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002489-82.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE ALMEIDA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002489-82.2019.8.11.0086 REQUERENTE: VIVIANE DE ALMEIDA BRITO 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões preliminares 

arguidas, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 202,08 

(duzentos e dois reais e oito centavos), com data de inclusão em 

26/04/2019, promovida pelo Reclamado, ao argumento de que desconhece 

o referido débito. O Demandado, por seu turno, alega que a cobrança é 

referente à cessão de crédito de contrato anteriormente firmado pela 

Autora e o banco Itaú, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos 

dados daquela nos cadastros de proteção ao crédito, em virtude do não 

pagamento dos débitos. Analisado o processo, verifica-se que o 

Reclamado não trouxe aos autos os documentos probatórios da 

ocorrência da cessão de créditos entre a instituição e a referida empresa, 

tampouco o documento que comprova a existência da relação jurídica 

originária entre a Reclamante e o banco Itaú. Desta feita, diante da 

ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado, e não 

tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força 

do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, resta cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que, in casu, o Réu não logrou fazer, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Insta consignar que o contrato originário da dívida, apresentado pelo 

Promovido em sua defesa, não guarda relação com a Autora, uma vez que 

o contratante se trata de terceira pessoa, estranha à lide. Destarte, resta 

induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do Reclamado ao 

inscrever os dados da Reclamante em cadastro de proteção ao crédito 

por cobrança de serviço não prestado. Do mesmo modo, merece 

procedência o pedido de condenação por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome da 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débito não 

comprovado. A propósito: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. Ação indenizatória fundada em inserção indevida do 

nome do autor em cadastro restritivo de crédito, eis que inexiste relação 

jurídica entre as partes. Sentença de procedência. Danos morais in re 

ipsa. Súmula nº 89 TJERJ. Valor arbitrado na sentença em R$ 15.000,00, 

que merece ser mantido. Súmula 343 desta Corte. RECURSO DESPROVIDO 

(TJ-RJ - APL: 00314649120158190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA 

REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS 

CARVALHO, Data de Julgamento: 21/02/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/02/2018) DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. Inexistindo nos autos prova 

da cessão de crédito, bem como, em decorrência, da existência de dívida 

para com o apelado, a inscrição do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes mostra-se ilegal. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 

70077218188, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 10/05/2018). (TJ-RS - AC: 

70077218188 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/05/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/05/2018). O dever de indenizar a título de dano moral 

decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna, bem como dos 

artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto, para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam: a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. Resta 

patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança 

indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que adimpliu 

obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório 

deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor da Autora, tampouco medida leniente em favor do Requerido. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. X da Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, no caso, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº 000582000005501, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos presentes 

autos; 3 - CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos 

morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá 
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ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); CONFIRMO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONCEDIDO NO 

ID. 26190680, BEM COMO O VALOR REFERENTE À MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010367-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON COELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

8010367-07.2017.8.11.0086 Reclamante: EDINELSON COELLI Reclamado: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem 

preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito da demanda. II - 

MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo, e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda. Pois 

bem. Alega o Autor que possuía contrato de financiamento com o 

Reclamado o qual se encontra com todas as parcelas quitadas desde 

28/10/2016. Entretanto, foi surpreendido com a existência de um protesto 

em seu nome. Afirma que efetuou o pagamento da suposta dívida no valor 

protestado, motivo pelo qual requer a indenização por danos materiais com 

a repetição do indébito, além da condenação do Réu pelos danos morais 

experimentados. O Reclamado, em sua defesa, alega que o protesto foi 

efetuado em 29/09/2016 diante da inadimplência do Autor referente às 

parcelas de nº 34 a 48 do contrato de financiamento. Afirma ainda que a 

baixa do protesto é de responsabilidade do Reclamante, não havendo, 

portanto, que se falar em ilicitude da conduta e dever de indenizar. 

Analisado os autos e os documentos a ele acostados, verifico que resta 

incontroversa a legitimidade do protesto referente à inadimplência do Autor 

decorrente do contrato nº 4347501936. Contudo, observo que o referido 

contrato foi devidamente quitado em 28/10/2016, por meio do pagamento 

do acordo firmado entre as partes, demostrado no Id. 6507641. O que se 

discute no caso em tela é, portanto, a manutenção do nome do Autor no 

protesto de títulos, a responsabilidade em proceder à baixa junto ao 

Tabelionato, bem como os valores a título de ressarcimento em dobro. 

Sendo assim, a legislação e a jurisprudência são claras ao afirmar que é 

ônus do devedor proceder ao cancelamento dos protestos, haja vista seu 

primordial interesse na medida. Entretanto, o Reclamado não comprovou o 

envio da carta de anuência, documento essencial à baixa do protesto 

efetuado junto ao cartório, não se desincumbindo do ônus probatório que 

lhe competia, em atenção ao que dispõe o artigo 373, II do CPC. Nesse 

sentido, o Réu agiu com negligência, pois tendo havido o pagamento 

integral da dívida, deveria ter imediatamente sustado o protesto ou enviado 

a carta de anuência para que o Demandante pudesse suspendê-lo. No 

mais, não seria possível o levantamento do protesto apenas com a prova 

da quitação da dívida. Ocorre que a legislação é bem clara e restrita 

quanto aos documentos aptos a serem apresentados para o 

cancelamento do protesto, sendo indispensável a apresentação da carta 

de anuência. Logo, era ônus do Reclamado comprovar a entrega do 

referido documento, ônus do qual não se desincumbiu, sustentando em 

contestação que não foi solicitado o envio da carta de anuência ao 

Demandante. Desta feita, de acordo com os documentos existentes, a 

manutenção do protesto e todos os danos daí decorrentes são de 

responsabilidade do Reclamado. Importante mencionar que o caso 

vertente diz respeito a dano moral puro, em que é desnecessária a prova 

e em cujo contexto, conforme pacificado pela doutrina e pela 

jurisprudência, a indenização opera-se por força da violação do direito. 

Contudo, em que pese as razões expostas pelo Autor, analisando os 

documentos colacionados aos autos, é certo que o mesmo possui outra 

negativação preexistente em seu nome, e que não está sendo discutida 

judicialmente. Desse modo, não há que se falar em indenização por danos 

morais, diante do entendimento da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, que pacifica: “Súm. 385 STJ: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” 

(grifei) Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. 

TÍTULO PAGO. ENDOSSO-MANDATO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE 

DO ENDOSSANTE. PAGAMENTO DIRECIONADO A EMPRESA DIVERSA. 

CULPA DA AUTORA NÃO EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE 

PROTESTOS PRE-EXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 385, DO STJ. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006130298, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado 

em 28/06/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006130298 RS, Relator: 

Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 28/06/2016, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2016) Igualmente, 

não comporta acolhimento os pleitos de ressarcimento por danos materiais 

e repetição de indébito, também formulados pelo Requerente, porquanto 

não comprovado no feito o prejuízo suportado, uma vez que não foram 

juntados aos autos o comprovante de pagamento da dívida no valor 

protestado. O artigo 42 do CDC expressamente determina: “Art. 42. Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável.”. (grifei) Neste sentido também é o entendimento 

jurisprudencial. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO 

DE PAGAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. ÔNUS QUE CABIA À AUTORA 

(ART. 373, I, DO CPC/2015). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A falta de 

demonstração do pagamento indevido de valores, ônus que cabe à parte 

autora, acarreta a improcedência do pedido de repetição de indébito, 

ressalvada apenas a concordância do espólio-réu de devolver parte 

referente ao mês do óbito reconhecida na sentença. APELAÇÃO. AÇÃO 

DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 85, § 

11, DO CPC/2015. Processada a apelação na vigência do CPC/2015, 

necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do 

trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos de seu art. 85, § 

11. (TJ-SP 10137558520168260011 SP 1013755-85.2016.8.26.0011, 

Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 28/08/2017, 31ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2017). Assim sendo, não 

merece guarida o pedido de restituição dos valores cobrados, ainda que 

em dobro, pois, conforme dito, não há comprovação nos autos do 

pagamento efetuado. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a inexistência do 

débito discutido nestes autos referente contrato de financiamento nº 

4347501936. CONFIRMO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONCEDIDO NO ID. 9721163, 

BEM COMO O VALOR REFERENTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-06.2019.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RICARDO MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001537-06.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: TIAGO RICARDO MACHADO DOS SANTOS REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. Dispenso o 

relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do 

Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Verifico a existência de 

conexão entre três ações ajuizadas pelo Reclamante desta maneira, 

estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com 

o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência 

de causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, 

uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de 

conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, 

contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para 

caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos 

elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª 

T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na 

hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona com outras também em 

trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, o 

Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1001536-21.2019.8.11.0086 e 1001534-51.2019.8.11.0086 que igualmente 

aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo 

das ações. Opino pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial pela 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 21435188 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Assinalo 

que não há necessidade de realização de exame grafotécnico no 

presente caso, posto que as assinaturas do Reclamante aposta no 

documento de identidade e a assinatura grafada no contrato apresentado 

pelo Reclamado são semelhantes, o que dispensa aludido recurso. Passo 

a análise do mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c.c Indenização por Danos Morais em Decorrência de Ato Ilícito 

proposta por Tiago Ricardo Machado dos Santos em desfavor de Banco 

Losango S.A – Banco Múltiplo. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do Comprovante de Débito [id. 

22383001], devidamente assinado pelo Reclamante, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço bancário. Com relação 

aos documentos probantes apresentados pelo Reclamado, colaciono 

recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Quanto ao 

débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 

do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante 

não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu 

direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, 

não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram 

conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, 

do Código de Processo Civil, mas, especialmente, pra derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Da litigância de má fé Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) do valor da causa e honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa 

devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________
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________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KEZIA DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001541-43.2019.8.11.0086 REQUERENTE: KEZIA DA SILVA CAMARGO 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões preliminares 

arguidas, passo à apreciação do mérito. II – MÉRITO Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais em razão da inserção do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito por dívidas nos valores de R$ 

213,63 (duzentos e treze reais e sessenta e três centavos), relativa ao 

contrato nº 717700135774 com data de inclusão em 09/04/2016, e R$ 

292,62 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) 

oriunda do contrato nº 208361246, anotada em 20/06/2016, ambas 

promovidas pelo Reclamado, ao argumento de que desconhece os 

referidos débitos. O Demandado, por seu turno, alega que a cobrança é 

referente à cessão de crédito de contrato anteriormente firmado pela 

Autora e o banco Itaú, o que torna legítima a cobrança e a inserção dos 

dados daquela nos cadastros de proteção ao crédito, em virtude do não 

pagamento dos débitos. Analisado o processo, verifica-se que em que 

pese a juntada do contrato originário assinado pela Autora, o Reclamado 

não trouxe aos autos a prova da efetiva da cessão do crédito entre a 

credora originária e o Reclamado, ônus que incumbia ao Demandado. 

Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da cobrança dos débitos negativados, e tendo se descurado do 

ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, 

resta cabível, pois, a desconstituição dos débitos negativados. A 

propósito: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM. JUROS DE MORA. 1. Cessão de crédito. Ausência de 

comprovação da cessão entabulada com a credora originária. Inscrição 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral puro. 2. Ausente 

sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano 

extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor majorado 

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. O termo inicial do cômputo dos juros 

de mora, na hipótese de responsabilidade civil extracontratual, é a data do 

evento danoso, no caso, da inscrição indevida. Súmula 54 do STJ. 

APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065961781, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 05/05/2016)”. Portanto, em se tratando de relação de 

consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é 

incumbência do responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de 

forma incontroversa a origem da dívida, o que não logrou fazer. Infere-se 

que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pelo Reclamado, conforme descrito na inicial. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não 

socorre à Demandante no que tange à ocorrência de danos morais. 

Vislumbra-se que a Autora possui inscrições preexistentes aos débitos 

ora litigados, conforme se extrai do documento colacionado no id. nº 

21435535. Portanto, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

empresa Ré ao negativar o nome da Reclamante por dívidas inexistentes, 

o fato de possuir registros anteriores válidos em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita do Reclamado. 

Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade 

com o disposto na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo 

qual uniformiza o entendimento de que “da anotação irregular em cadastro 

de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne aos contratos nº 717700135774 e nº 208361246, discutidos 

nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos dos 

contratos discutidos nos presentes autos. Intime-se o Reclamado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do Reclamante do 

cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos 

discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia, contados do 

recebimento desta intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010802-20.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA DUTRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIM BARBOSA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010802-20.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: VANUSA DUTRA DOS SANTOS REQUERIDO: ADAIM 

BARBOSA DOS SANTOS - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que a Exequente 

foi intimada para que em 05 [cinco] dias impulsionasse o feito 

manifestando o que entendesse de direito, contudo o mesmo quedou-se 

inerte. É certo que a Exequente foi intimada para suprir a determinação 

judicial, entretanto, não há nos autos informação de que tenha cumprido a 

diligência que lhe competia. Assim, considerando a quantidade de 

processos que este Juizado Especial possui e a necessidade de entregar 

a prestação jurisdicional de forma definitiva aos que demonstram interesse 

no resultado da lide, entendo que ao não atender ao chamado judicial, 

demonstrou-se a perda superveniente da Exequente no interesse da lide, 

motivo pelo qual opino pela extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 
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por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002529-64.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002529-64.2019.8.11.0086 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO MELO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente a 

Reclamada levanta preliminar alegando de impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, contudo, em razão da mesma se confundir com o mérito da 

lide, com ele será analisada. Outrossim, opino pelo afastamento da 

preliminar de não apresentação de documento indispensável à propositura 

da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta no id. n. 25250169 

dos autos. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 155,67 (cento e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) com data de inclusão 

em 11/01/2019, relativa ao contrato nº. 0296784780, qual o Requerente 

afirma desconhecer, uma vez que jamais manteve relação jurídica com a 

empresa Demandada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

Reclamada em indenização por danos morais. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, 

a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o 

Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 99815-4266, constando 

débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Formulou ainda pedido contraposto, pugnando pela 

improcedência da ação, ao pagamento pelo Reclamante dos débitos 

discutidos nos autos, além da condenação do Requerente nas penas de 

litigância de má-fé. Analisado o processo e documentos a ele acostados 

verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pelo Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do Autor 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015)”. O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados a parte que adimpliu obrigação que não lhe devia. Sob tal 

perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado observando-se os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde nem poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. De outra banda, no que 

tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, este não merece 

ser acolhido em razão da ausência de comprovação da relação jurídica 

mantida com o Demandante, e, destarte, a existência de débito em seu 

nome. Por fim, em relação ao pedido de condenação às penas de litigância 

de má-fé pleiteado pela Reclamada, também não merece acolhimento, uma 

vez que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

CPC. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 0296784780, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a 
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Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-36.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO RICARDO MACHADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001535-36.2019.8.11.0086 REQUERENTE: TIAGO RICARDO MACHADO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito. II – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, promovida pelo 

Requerido, por dívidas nos valores de R$ 116,43 (cento e dezesseis reais 

e quarenta e três centavos) com data de inclusão em 02/08/2017 e R$ 

156,82 (cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos), anotada 

em 18/08/2017, ambas referentes ao contrato nº 054660761000052, qual 

o Requerente afirma desconhecer. Assim, pugna pela declaração de 

inexistência dos débitos que originaram as negativações, bem como pela 

condenação do Reclamado ao pagamento de indenização por danos 

morais. Por sua vez, em contestação o Demandado afirma que não agiu 

com culpa ou dolo, pois tomou as medidas que lhe são autorizadas por lei 

diante de um inadimplemento. Sustenta ainda que o Autor não entrou em 

contato com o banco Requerido para a resolução do problema, bem como 

aduz que há ausência de nexo causal entre a conduta do Demandado e o 

suposto dano experimentado pelo Demandante, motivo pelo qual não há 

em que se falar em indenização de cunho moral. Destarte, embora tenha o 

Reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos débitos 

negativados, e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus 

da prova concedida em favor do consumidor, resta cabível, pois, a 

desconstituição dos débitos negativados. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. FATURA INADIMPLIDA. 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR. TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS. PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA. DANO 

MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO 

VALOR- JUROS EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a 

efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, 

independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. 

Precedentes do STJ. 2- As telas de sistema de atendimento consistem em 

provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do 

serviço de telefonia fixa. 3- A indenização por danos morais possui tríplice 

função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a 

punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a 

preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. 4- Ainda, o 

valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a 

gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos 

envolvidos. 5- A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008). (APELAÇÃO Nº 145213/2017 - 

RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Número do 

Protocolo: 145213/2017 Data de Julgamento: 31-07-2018). Conquanto 

tenha a parte Requerida alegado que os débitos são decorrentes de um 

contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há 

nos autos nenhum documento assinado pelo Requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Portanto, em se tratando de relação de consumo, negada a 

contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável 

pela cobrança dos débitos demonstrar de forma incontroversa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Infere-se que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Reclamante, resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pelo Reclamado, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Por outro lado, melhor sorte não socorre ao 

Demandante no que tange à ocorrência de danos morais. Vislumbra-se 

que o Autor possui inscrições preexistentes aos débitos ora litigados, 

conforme se extrai do documento colacionado no id. nº 21434169. 

Portanto, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Ré 

ao negativar o nome do Reclamante por dívidas inexistentes, o fato de 

possuir registros anteriores válidos em cadastro de inadimplentes aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto na 

Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo qual uniformiza o 

entendimento de que “da anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 054660761000052, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência dos débitos discutidos nos presentes autos; Intime-se o 

Reclamado para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do 

nome do Reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que 

se refere aos débitos discutido nestes autos, sob pena de aplicação de 

multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir 

do 6º dia contados do recebimento desta intimação. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza 

Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000558-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE RODRIGUES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000558-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIRENE RODRIGUES GOMES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 

28844245] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 29044681], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO PINHATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001901-12.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS AUGUSTO PINHATA REQUERIDO: UNIC SORRISO 

LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação[id. 

n.28979513]considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.29133474], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 20 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001200-51.2018.8.11.0086 Reclamante: IZAIAS DA SILVA Reclamada: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A I – RELATÓRIO Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES 

Preliminarmente, a Promovida levanta a inépcia da petição inicial, 

decorrente da ausência de comprovante de endereço em nome do 

Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar aventada, pois apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal, decidindo pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Dra VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Ainda, a Reclamada arguiu a 

preliminar de prescrição reparatória, contudo, opino pelo seu afastamento, 

uma vez que não assiste razão à Demandada, pois no presente caso a 

lesão perdura pelo tempo em que houver a restrição junto aos órgãos de 

proteção ao crédito. Superadas as análises das questões preliminares, 

passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, o caso comporta julgamento 

antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 

355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração de inexistência de 

relação jurídica, inexigibilidade de débito e indenização por danos morais 

em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, 

promovida pela Reclamada, por dívida no valor de R$ 113,34 (cento e 
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treze reais e trinta e quatro centavos), inscrita em 10/07/2014, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, vez que não mantém 

relação contratual com a Demandada. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. A Reclamada, em sua defesa, 

sustenta que a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao 

crédito decorre do não adimplemento do débito decorrente dos serviços 

por ele contratado e utilizado, via call center, inexistindo motivo para se 

falar em ato ilícito capaz de ensejar reparação de qualquer ordem. Pugnou 

pela improcedência da ação, bem como requereu a realização da 

audiência de instrução e julgamento. Analisado o processo e documentos 

a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

ao teor do disposto no art. 373, II, do CPC. Por sua vez, impende salientar 

que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pelo Reclamante. A Demandada sequer apresentou a gravação, 

o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. 

Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, 

via de consequência, que a inserção do nome do Autor decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome do Demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia à parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos, não deve ser avaliada como mero dissabor, pois revela-se como 

ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados à parte. Dessa forma, caracterizado o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos 

art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve 

ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor do Autor, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Também há de ser considerado, para fins de fixação da 

reparação, o fato que decorreram aproximadamente 04 anos entre a data 

da negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia do Reclamante 

em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 

do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige 

o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações outras, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.500,00 (três mil 

e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros 

legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a reclamada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do 

reclamante do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência a partir do 6º dia 

contados do recebimento da intimação. Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001590-84.2019.8.11.0086
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DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE COSSETIN OAB - MT0008982A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A Processo nº 

1001590-84.2019.8.11.0086 Reclamante: DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO 

OLIVEIRA Reclamada: AZUL LINHAS AÉREAS S.A I – RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sem 

preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito. II - MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. O Reclamante alega ter adquirido passagens 

aéreas junto a Reclamada do trecho Recife/PE – Cuiabá/MT, com 

embarque previsto para o dia 30/06/2019 às 08:45min e chegada ao 

destino final às 11h25min; ressalta que adquiriu as passagens aéreas com 

voo direito ao destino em razão do tempo exíguo de deslocamento, vez 

que viajava com criança ainda de tenra idade. No entanto, afirma que o 

voo inicialmente contratado foi alterado unilateralmente pela Reclamada 

para as 09h00min do dia 30/06/2019, com conexão em Campinas, 
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chegando ao seu destino final somente às 15h30min. Assevera, 

entretanto, que devido os horários serem aproximados, a alteração não 

lhe acarretou transtornos, aceitando, assim, o itinerário proposto. Contudo, 

o Promovente aduz que ao chegar no aeroporto no horário remarcado, 

não foi possível embarcar no voo previsto, tendo em vista ter recebido a 

informação pela companhia aérea que a aeronave estava com problemas 

técnicos, e por tais razões a partida foi cancelada. Sustenta que apesar 

as alegações dos prepostos da Ré, constava na tela de informações do 

aeroporto de Recife que a aeronave estava em solo, com embarque 

próximo. Assim, em decorrência da segunda alteração do voo, conseguiu 

embarcar somente às 13h20min, chegando no destino final às 20h25min, 

com 09 (nove) horas de atraso do voo inicialmente contratado. Sustenta 

ainda que em virtude da conduta da Demandada teve que custear gastos 

além daqueles inicialmente previstos com alimentação. Deste modo, pugna 

pela condenação da Reclamada ao pagamento de dano material, além de 

indenização pelos danos morais experimentados. Por sua vez, a 

Reclamada afirma não ter havido ato ilícito em sua conduta, pois o primeiro 

cancelamento do voo ocorreu por motivo de reestruturação da malha 

aérea, tendo o Autor aceitado a proposta de remarcação a ele enviada. 

Ressalta, entretanto, que o voo remarcado foi cancelado devido a 

manutenção da aeronave, e que as informações acerca das mudanças na 

reserva foram amplamente divulgadas ao Promovente, tendo sido este 

reacomodado no voo subsequente. Aduz, por fim, que prestou a 

assistência necessária, inexistindo qualquer dever de indenizar, motivo 

pelo qual requer a improcedência da ação. Pois bem. A princípio, cumpre 

esclarecer que, in caso, não há o que se falar na aplicação do precedente 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal no que tange ao regramento das 

Convenções de Varsóvia e Montreal, tendo em vista que o caso em 

análise não se trata de questões envolvendo o transporte aéreo 

internacional, portanto, havendo distinção entre o caso concreto em 

julgamento e o paradigma, deve-se realizar o distinguishing, e 

consequentemente, afastar a incidência do precedente. Assim, em razão 

da presente contenda se tratar de relação de consumo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, em consonância ao que dispõe o artigo 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Analisado o processo e os documentos que o instrui, tem-se que os 

atrasos dos voos contratados pelo Autor restam incontroversos, 

limitando-se a Ré a alegar que o primeiro fato ocorreu por necessidade de 

restruturação da malha aérea, e o segundo cancelamento foi decorrente 

da manutenção da aeronave. O Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.º 

7.565, de 1986) prevê que cumpre ao transportador a realocação de 

passageiros em caso de atraso de voo superior a 04 horas, ou, não 

sendo possível, a assunção de despesas de alimentação e hospedagem, 

sem prejuízo da responsabilidade civil, conforme se observa: “Art. 230. Em 

caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador 

providenciará o embarque do passageiro, em voo que ofereça serviço 

equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se 

o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem”. “Art. 231. 

Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala 

por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o 

passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela 

imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas 

decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de 

qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do 

transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil”. (grifei) 

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, determina que o dever 

de informação por parte dos fornecedores de produtos e serviços é, 

correlatamente, direito básico do consumidor, senão vejamos: “Art. 6º São 

direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara 

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. A Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, a teor do artigo 373, II do 

CPC, e não juntou nos autos nenhum documento capaz de demonstrar a 

legalidade de seus atos, os motivos ensejadores das alterações do voo 

inicialmente contratado pelo Autor, tampouco a assistência com 

alimentação, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas 

juntamente com a defesa não são hábeis a comprovar as suas alegações, 

por se tratar de prova única, produzida unilateralmente e de fácil 

manipulação. Restou caracterizado, portanto, o defeito do serviço, 

revelando-se a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, prevista no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, em se tratando de 

responsabilidade objetiva, esta somente pode ser elidida por culpa 

exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito 

ou força maior, hipóteses que não restaram caracterizadas nos autos, 

tendo em vista que o segundo cancelamento ocorreu por problemas 

técnicos na aeronave, configurando caso fortuito interno, inerente ao 

serviço prestado, que não pode ser repassado aos consumidores. Tal 

situação não possui o condão de afastar a responsabilidade da 

Demandada pelos prejuízos experimentados, já que não configura 

excludente de nexo de causalidade, eis que reflete procedimento inerente 

ao serviço que presta. O caso emanado do processo configura, à toda 

evidência, desconsideração para com a pessoa do consumidor, 

retirando-o do seu equilíbrio psíquico, fato suficiente a embasar a 

condenação por danos morais. Ademais, tenho que a situação vivenciada 

pelo Reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos 

a que fora submetido, por culpa exclusiva da Demandada, ultrapassa o 

limite do mero aborrecimento, devendo ser reparado pelos danos 

experimentados. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DE VOO EM 

FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. ATRASO DE MAIS DE SETE 

HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. DEVER DE INDENIZAR ASSENTE. 

É de ser mantida a sentença de procedência do pedido de indenização por 

danos morais, pois as companhias aéreas respondem objetivamente pelos 

danos causados aos transportados. No caso em apreço, a ré não logrou 

demonstrar causa excludente de responsabilidade, já que a necessidade 

de manutenção de aeronave não é fato imprevisível. Atraso superior a 

sete horas para chegada ao destino. Indenização mantida em R$ 3.000,00 

(três mil reais) para cada autor, pois adequado e proporcional. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069966893, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 28/07/2016). (grifei) Diante disso, não há como ser 

afastado o dever de reparação dos danos oriundos da falha na prestação 

do serviço de transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz crer a 

empresa transportadora, não restou configurada qualquer excludente de 

responsabilidade no caso em comento. Sob tal perspectiva, o montante 

reparatório deve ser fixado pela intensidade da culpa do agente causador 

e do dano experimentando pela outra parte, observando-se também os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde não poderá 

constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco medida 

leniente em favor da Requerida. Por fim, cabe ressaltar ainda que a 

Reclamada alega ter oferecido toda assistência necessária ao Autor, 

contudo, inexiste a comprovação de tal fato nos autos, o que leva a crer 

pelo descumprimento de seu dever de assistência. Assim, no que tange à 

restituição dos valores gastos pelo Reclamante com alimentação devido à 

longa espera para chegar no local de destino, tenho que também merece 

prosperar, uma vez que os gastos inesperados só ocorreram em 

decorrência da falha da prestação de serviço que impediu que o 

Promovente continuasse o seu itinerário nos horários previamente 

programados, devendo ser indenizado conforme os comprovantes de 

pagamento juntados na inicial. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 – CONDENAR a 

Reclamada a restituir o Reclamante pelo dano material sofrido no valor de 

R$ 78,50 (setenta e oito reais e cinquenta centavos), que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros legais a contar 

data do desembolso. 2 - CONDENAR a Reclamada a compensar o 

Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros legais a incidir da data do evento danoso. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino 

Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002698-51.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA DA SILVA BALBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002698-51.2019.8.11.0086 REQUERENTE: VANILDA DA SILVA BALBINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Preliminarmente a 

Reclamada levanta a ausência de suporte probatório mínimo dos fatos 

constitutivos do direito da Autora, tendo em vista que esta não comprovou 

nos autos a tentativa de resolução da questão enfrentada com a 

Demandada, requerendo, assim, a extinção do feito sem o julgamento do 

mérito. No entanto, rejeito a preliminar aventada pela Ré, tendo em vista 

que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, assegura ao 

cidadão o acesso à justiça sem a necessidade de prévio requerimento na 

via administrativa, sendo o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

garantia constitucional. Outrossim, opino pelo afastamento da preliminar de 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta no id. n. 25900094 dos autos. 

III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de 

demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

realizada pela Requerida, por débito no valor de R$ 210,67 (duzentos e 

dez reais e sessenta e sete centavos), com data de inclusão em 

02/04/2015, relativa ao contrato nº. 0201520990, o qual a Requerente 

afirma desconhecer, uma vez que jamais manteve relação jurídica com a 

empresa Demandada. Assim, pugna pela declaração de inexistência do 

débito que originou a negativação, bem como pela condenação da 

Reclamada em indenização por danos morais. A presente relação é de 

consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em 

decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, 

a Reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a 

Reclamante era titular da linha telefônica nº (65) 99911-8037, constando 

débitos em aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de 

proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação e pela 

condenação da Requerente ao pagamento dos débitos discutidos nos 

autos. Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do 

nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, impende 

salientar que as telas sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem 

produzidas unilateralmente não servem para comprovar a efetiva 

contratação de serviços pela Reclamante. A Demandada sequer 

apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de comprovar as suas 

alegações. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre 

as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da Autora 

decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida 

pela mesma, deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. 

Do mesmo modo, merece procedência o pedido de condenação da 

Reclamada por danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na 

prestação de serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito não comprovado. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. 

COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO EM PROL DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O APONTAMENTO 

NEGATIVO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE 

IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA 

REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - 

Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/10/2015). O dever de indenizar a título de dano moral decorre do 

preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem como dos artigos 186 e 

927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são invioláveis a intimidade, 

a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. “Art. 

186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito, ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - Aquele que, por ato 

ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Portanto para que 

a responsabilidade fique caracterizada, bem como o dever de indenizar, 

devem ser observados como pressupostos básicos elementos 

fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que assim o exige a lei, de 

forma que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão 

de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão provocada ao 

patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade entre o dano e o 

efetivo comportamento censurável do agente. Não se afasta também as 

hipóteses em que a própria lei civil estabelece a obrigação de reparar o 

dano independentemente de culpa, e ainda, das decorrentes do exercício 

de atividade que por sua natureza geram risco para os direitos de outrem. 

Havendo nexo de causalidade entre a ofensa perpetrada e o sentimento 

ferido está caracterizado o dano moral. Deve-se ressaltar ainda que o 

dano moral se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma 

pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome. Segundo 

disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviço pode ser elidida se este comprovar: a) a inexistência 

de defeito na prestação do serviço; ou b) a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro. Como anteriormente dito, trata-se de inversão do ônus da 

prova decorrente de imposição legal (ope legis), recaindo sobre a 

Requerida o ônus de demonstrar a ocorrência de uma dessas hipóteses. 

Vale ressaltar que com a inversão do ônus da prova cabia a parte 

Reclamada comprovar que as cobranças eram devidas, contudo, a parte 

Requerida nada provou. Resta patente nos autos que a má-prestação de 

serviços, aliada à cobrança indevida de débitos, não deve ser avaliado 

como mero dissabor, pois revela-se como ato capaz de impor a 

responsabilidade da empresa e o dever desta em indenizar os danos 

causados à parte. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. 

Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor da Autora, tampouco 

medida leniente em favor da Requerida. No que se refere ao quantum da 

indenização, em reforço ao entendimento acima consignado, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 

quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas relações 

sociais. Também há de ser considerado, para fins de fixação da 

reparação, o fato que decorreram aproximadamente 04 anos entre a data 

da negativação e a propositura da ação e, ainda, a inércia da Reclamante 

em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 

do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige 

o verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Por fim, no que tange ao pleito contraposto apresentado pela Reclamada, 

este não merece ser acolhido em razão da ausência de comprovação da 

relação jurídica mantida com a Demandante, e, destarte, a existência de 

débito em seu nome. IV – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - 

DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que 

concerne ao contrato nº. 0201520990, discutido nos autos; 2 – 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos presentes autos; 3 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão 

(Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ); Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder a exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de 

crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob 

pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
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com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. 

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001563-04.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ADRIANA PEREIRA RAMOS 

FREITAS REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de questões 

preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito da demanda. II – 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, realizada pela 

Requerida, por débito no valor de R$ 152,15 (cento e cinquenta e dois 

reais e quinze centavos), com data de inclusão em 18/06/2018, relativa ao 

contrato nº.18756336, o qual a Requerente afirma desconhecer, uma vez 

que jamais manteve relação jurídica com a empresa Demandada. Assim, 

pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a 

negativação, bem como pela condenação da Reclamada em indenização 

por danos morais. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Em contestação, a Reclamada alega 

que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante adquiriu 

produtos através do pedido nº 29.324.153, os quais foram efetivamente 

entregues, contudo, não houve o adimplemento, constando débitos em 

aberto, sendo devida a inscrição dos dados no cadastro de proteção ao 

crédito. Pugnou pela improcedência da ação. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem 

do débito que ensejou a inscrição do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por sua vez, impende salientar que as telas 

sistêmicas anexadas pela Reclamada, por serem produzidas 

unilateralmente não servem para comprovar a efetiva contratação de 

serviços pela Reclamante. A Demandada sequer apresentou o contrato ou 

outro meio idôneo capaz de comprovar as suas alegações. Logo, não 

tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da Autora decorreu do 

inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela mesma, 

deve o débito discutido nos autos ser declarado inexistente. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação da Reclamada por 

danos morais, porquanto restou comprovada sua falha na prestação de 

serviço ao inserir o nome da Demandante nos órgãos de proteção ao 

crédito por débito não comprovado. A propósito: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). (grifei) O dever de indenizar a título de 

dano moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna bem 

como dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam, a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. 

Deve-se ressaltar ainda que o dano moral se traduz em lesão causada por 

violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, 

o bom nome. Segundo disposto no art. 14, § 3º, do CDC, a 

responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço pode ser elidida se 

este comprovar: a) a inexistência de defeito na prestação do serviço; ou 

b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como anteriormente 

dito, trata-se de inversão do ônus da prova decorrente de imposição legal 

(ope legis), recaindo sobre a Requerida o ônus de demonstrar a 

ocorrência de uma dessas hipóteses. Vale ressaltar que com a inversão 

do ônus da prova cabia a parte Reclamada comprovar que as cobranças 

eram devidas, contudo, a parte Requerida nada provou. Resta patente nos 

autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança indevida de 

débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois revela-se como 

ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o dever desta em 

indenizar os danos causados à parte. Dessa forma, caracterizado o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, inc. V e X da Constituição Federal, e dos 

art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados com os artigos 186 e 927, 

ambos do Código Civil. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve 

ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor da Autora, tampouco medida leniente em favor da Requerida. No que 

se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Insta salientar que inobstante a existência de outra 

restrição em nome da Reclamante, conforme faz prova o extrato 

apresentado nos autos, esta se deu em data posterior à discutida nos 

autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à 

indenização por dano moral. Entretanto, as anotações posteriores devem 

ser consideradas para fins de arbitramento de condenação, conforme 

entendimento jurisprudencial: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – ALTERAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO – 

COBRANÇA POR LIGAÇÕES DISSOCIADAS DA TITULARIDADE DAS 

LINHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INSCRIÇÃO RESTRITIVA 

DE CRÉDITO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FATURA - DANO 

MORAL CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES – 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MOMENTO INCIDÊNCIA JUROS 

MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADO A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO 

DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo falha na 

prestação do serviço, consubstanciada na cobrança por ligações 

posteriores ao cancelamento da linha telefônica e anteriores ao 

recebimento de novo número, e constatada a remessa indevida do nome 

da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, evidente a 

obrigação indenizatória a título de danos morais. O quantum indenizatório 
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deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a 

vítima e punir o ofensor, devendo ser reduzido diante da existência de 

inscrições posteriores àquela objeto da demanda. Os juros moratórios, em 

sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. A correção 

monetária, por sua vez, deve incidir desta a data do julgamento em que a 

indenização foi fixada, conforme enunciado sumular n. 362/STJ. (Ap 

134168/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 

13/07/2015 - TJ-MT - APL: 00071493920038110041 134168/2014, Relator: 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

24/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) 

(grifei). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº. 18756336, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a inexistência 

do débito discutido nos presentes autos; 3 - CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); 

Intime-se a Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a 

exclusão do nome da reclamante do cadastro de restrição de crédito, 

apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia contados do recebimento da intimação. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-11.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1001569-11.2019.8.11.0086 REQUERENTE: VALDECI DA CONCEICAO 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

questões preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito da 

demanda. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte autora, 

sustenta que não foi notificada pela Reclamada da inclusão do seu nome 

nos cadastros de inadimplentes por débito no valor de R$ 117,78 (cento e 

dezessete reais e setenta e oito centavos), cujo credor é a Telefônica 

Brasil S/A, havendo desrespeito à súmula 359 do STJ, qual determina a 

notificação ao devedor antes de proceder a notificação, fato que justifica 

seu pedido por indenização. A Reclamada, por sua vez, sustenta que 

enviou para o endereço que lhe foi indicado a notificação devida, pela qual 

informou a parte Autora da anotação que seria lançada em seu nome e 

concedeu-lhe um prazo de 10 dias contados da data de emissão da 

notificação, para que regularizasse junto ao credor a pendencia lançada. 

Sustenta que é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de 

comunicação. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que a Reclamada não comprovou a notificação prévia ao 

devedor no que diz respeito à anotação registrada, não cumprindo, pois, 

com o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Sobre o tema, o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe que: "Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto 

no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, 

registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem 

como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 2º A abertura de cadastro, 

ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada 

por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele." Neste sentido 

também é a orientação da Súmula nº. 359 do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 359 - Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção 

ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. A 

previsão legal e o entendimento sumular visam proteger o consumidor, a 

fim de que ele, além de não ser surpreendido com o registro de seu nome 

nos cadastros restritivos de crédito, possa, caso deseje, quitar sua dívida. 

Depreende-se, portanto, que o devedor tem o direito de saber antes, não 

depois da inscrição, que seu nome será objeto de inscrição negativa. 

Destarte, cumpre à Ré comprovar que notificou previamente o consumidor, 

sob pena de cancelamento dos registros e eventual condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Tal notificação, todavia, nos 

termos da Súmula 404 da colenda Corte Superior, não precisa ser 

realizada por meio de carta com aviso de recebimento, conforme dispõe: 

Súmula 404 - É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de 

comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos 

de dados e cadastros. Como é perceptível, não há exigência legal de envio 

da notificação com aviso de recebimento, bastando que seja comprovada 

a remessa. Dessa forma, não há razão se abordar a questão do aviso de 

recebimento da notificação, mas sim se ela foi ou não expedida. No caso 

em apreço, a Reclamada não juntou qualquer documento capaz de 

demonstrar a comunicação prévia da anotação ora impugnada, como lhe 

era devido à luz do artigo 43, § 2º do CDC e do artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, pelo que, resta configurado o dever de efetuar o 

cancelamento do registro e o pagamento de indenização a título de danos 

morais. A partir daí pode-se inferir que, de fato, o Autor não foi notificado 

do pedido de inclusão do registro negativo, ou, se ocorreu, não há nada 

nos autos que a comprove. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. SCPC. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ARTIGO 43, 

PARÁGRAFO 2º, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Trata-se de 

ação indenizatória por danos morais em face da negativação do nome da 

parte autora junto ao réu, sem que o requerido tenha procedido a sua 

prévia notificação, julgada improcedente na origem. É imprescindível a 

comunicação prévia do consumidor acerca dos registros negativos, 

conforme dispõe o art. 43, § 2º, do CDC. No caso vertente a demandada 

não comprovou a notificação prévia do devedor no que diz respeito à 

anotação referente à empresa Paquetá, não cumprindo, pois, com o ônus 

que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, sendo irregular a negativação da autora. Sendo indevida a 

inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, é caso 

de dano moral puro, passível de indenização, o qual independe de 

comprovação do dano efetivo, tratando-se, pois, de dano in re ipsa . 

Precedentes do STJ. Nesse contexto, valorando-se as peculiaridades da 

hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela 

jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, fixo 

em R$ 2.000,00 (...) o valor a ser arbitrado à título de indenização por 

danos morias. APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível Nº 70076753847, 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da 

Silva, Julgado em 26/04/2018). (grifei) Dessa forma, presentes os 

requisitos para a configuração do dever de indenizar, a condenação em 

danos morais é devida. Por outro lado, melhor sorte não socorre ao 

Demandante no que tange a ocorrência de danos morais. Vislumbra-se 

que o Autor possui inscrições preexistentes ao débito ora litigado, 

conforme se extrai do documento colacionado no id. nº 21476244. 

Portanto, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Ré 

ante a ausência de prévia notificação, o fato de possuir registros 

anteriores válidos em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de 

abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da 

conduta ilícita do Reclamado. Neste sentido, é a orientação do e. STJ, 

cristalizada no julgamento do recurso repetitivo REsp 1061134/RS: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO RESTRITIVO. DANO 

MORAL RECONHECIDO, SALVO QUANDO JÁ EXISTENTE INSCRIÇÃO 

DESABONADORA REGULARMENTE REALIZADA, TAL COMO OCORRE NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS.I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do 

CPC.- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem 
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legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos 

morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do 

nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os 

dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco 

Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.- 

Orientação 2: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da 

inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no 

art. 43 , § 2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, 

salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. 

Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso 

representativo.- É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome 

do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia 

notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC.- Não se conhece do recurso 

especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao 

posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o 

cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia 

notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos."(REsp 1061134/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 

01/04/2009) Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, ante 

a inexistência de prejuízo decorrente da conduta ilícita do Reclamado. Por 

outro lado, em virtude da ausência de comprovação de notificação prévia, 

por parte da Demandada, entendo cabível o cancelamento da inscrição do 

nome do Autor, ora discutida nos autos, em consonância com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça. III – DISPOSITIVO Ante o 

exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente 

ação para: 1 - DETERMINAR que a Reclamada proceda à exclusão do 

nome do Reclamante de seus cadastros, no que se refere ao débito 

discutido nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência a partir do 6º dia, contados do recebimento da intimação desta 

decisão. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-49.2019.8.11.0086
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JUCELIA MARTINS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002239-49.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCELIA MARTINS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo 

afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 23790212 dos autos. Passo a analisar o mérito. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais proposta por Jucelia Martins Silva em desfavor de Telefônica Brasil 

S.A. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que 

alega desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela 

notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do 

órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência 

do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, 

verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 
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por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando a inércia da Reclamante em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela reclamada. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito 

objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 

da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 24 de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002575-53.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ELIANE ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA I - 

RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Ante a ausência de preliminares suscitadas, passo à apreciação 

do mérito da demanda. II – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, e não havendo necessidade de produção de 

prova em audiência, vislumbro que o caso comporta julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia a Reclamante a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que teve seus dados inscritos no cadastro de proteção ao 

crédito indevidamente pela Reclamada, por débito no valor de R$ 189,45 

(cento e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), inserido em 

06/01/2019, relativo ao suposto contrato nº 12064904, o qual alega 

desconhecer. Em contestação, a Reclamada aduz que não praticou 

nenhum ato ilícito, uma vez que a Reclamante possui vínculo com a Ré; 

afirma que a Autora recebeu produtos para revenda, dos quais constam 

débitos em aberto, constituindo devida a inscrição dos dados deste no 

cadastro de proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência da ação. Em 

sua impugnação a Reclamante sustenta que desconhece o débito 

negativado, bem como que o apontamento juntado pela parte adversa não 

demostra idoneidade, posto que se trata de assinatura totalmente 

divergente, e que por tais motivos o dever de reparar é indubitável. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, e comprovou a existência de relação 

jurídica entre as partes com a juntada do comprovante de entrega e 

recebimento de mercadoria assinado pela Requerente. No caso, 

desnecessária a realização perícia grafotécnica, posto que incontroverso 

o documento apresentado com a assinatura da Demandante, bem como a 

semelhança nas firmas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa o aludido recurso. Deste modo, tenho que a simples análise das 

alegações das partes, em confronto com os documentos apresentados, 

mais precisamente com a assinatura constante no Termo de Audiência de 

Conciliação – Id. 27250402, leva-me à conclusão de que a parte Requerida 

comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes. Desta feita, 

não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da Reclamada. Presentes indícios substanciais de que a inscrição do 

nome da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito é devida, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo a 

contratação dos serviços, a cobrança e a inserção dos dados no 

SPS/SERASA, em caso de inadimplemento, constitui exercício regular do 

direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. 

LICITUDE DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

Diante da negativa da parte autora quanto à existência de débito junto à ré, 

cabia a esta comprovar o contrário, ônus do qual se desincumbiu a 

contento, atendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Comprovada a 

origem da dívida, e ausente o devido pagamento, a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito se constituiu em exercício regular de direito, sendo 

lícita, portanto. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078143062, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eduardo Kraemer, Julgado em 08/08/2018). Vale lembrar que a inversão 

do ônus da prova não tem caráter absoluto, e no caso dos autos entendo 

não ser cabível a possibilidade de inverter o ônus da prova ante a falta de 

verossimilhança da parte Ré, tendo em vista que esta apresentou o 

contrato assinado pela Autora. Vale lembrar que o artigo art. 373, inciso I, 

do CPC aduz que o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, compete ao Autor. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 
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antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). É consabida a gratuidade do 

acesso ao primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais, entretanto, 

a própria lei prevê a exceção, havendo condenação ao pagamento de 

despesas quando constatada a litigância de má-fé, conforme disposto no 

art. 55 da Lei n. 9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei). Registra-se que a 

punição possui caráter administrativo, com a finalidade de punir conduta 

por atos de procrastinação ou litigância de má-fé praticados no curso do 

processo que ofenda a dignidade deste Juízo e a própria função pública 

do processo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Outrossim, OPINO pela CONDENAÇÃO da 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar ao Reclamado o valor correspondente à 

multa de 3,0% (três por cento) do valor da causa e honorários 

advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

causa, devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM S E N T E N Ç A PROCESSO: 

1002642-18.2019.8.11.0086 REQUERENTE: DANIELLE DA CONCEICAO 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II I - RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINAR A parte 

Reclamada requereu a produção de prova oral. Entretanto, não vislumbro 

a necessidade de produção de outras provas, senão as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir a presente ação, com arrimo 

no art. 355, I do CPC, que estabelece: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” Logo, 

cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Superada a análise da preliminar aventada, passo à apreciação do mérito 

da demanda. III – MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, o caso comporta julgamento antecipado, e não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Pleiteia a Reclamante a declaração de inexistência de débito e indenização 

por danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$320,84 (trezentos e vinte 

reais e oitenta e quatro centavos), relativa ao contrato nº 1601210321, 

com data de inclusão em 02/11/2018, promovida pelo Reclamado, ao 

argumento de que desconhece o referido débito. O Demandado, por seu 

turno, alega que a cobrança é referente à cessão de crédito de contrato 

anteriormente firmado pela Autora e a empresa Natura Cosméticos S/A, o 

que torna legítima a cobrança e a inserção dos dados daquela nos 

cadastros de proteção ao crédito, em virtude do não pagamento de débito 

pendente. Analisado o processo, verifica-se que o Reclamado não trouxe 

aos autos os documentos probatórios da ocorrência da cessão de 

créditos entre a instituição e a referida empresa, tampouco o documento 

que comprova a existência da relação jurídica originária entre a 

Reclamante e a empresa Natura Cosméticos S/A. Desta feita, diante da 

ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da 

contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado, e não 

tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força 

do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor do consumidor, resta cabível, pois, a desconstituição do débito 

negativado. Vale frisar que em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar de forma 

incontroversa a origem da dívida, o que, in casu, o Réu não logrou fazer, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do 

Reclamado ao inscrever os dados da Reclamante em cadastro de 

proteção ao crédito por cobrança de serviço não prestado. Do mesmo 

modo, merece procedência o pedido de condenação por danos morais, 

porquanto restou comprovada sua falha na prestação de serviço ao 

inserir o nome da Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por 

débito não comprovado. A propósito: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação indenizatória fundada em 

inserção indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, eis 

que inexiste relação jurídica entre as partes. Sentença de procedência. 

Danos morais in re ipsa. Súmula nº 89 TJERJ. Valor arbitrado na sentença 

em R$ 15.000,00, que merece ser mantido. Súmula 343 desta Corte. 

RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00314649120158190202 RIO DE 

JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA 

DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 21/02/2018, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/02/2018) 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. Inexistindo nos autos prova 

da cessão de crédito, bem como, em decorrência, da existência de dívida 

para com o apelado, a inscrição do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes mostra-se ilegal. Apelação provida. (Apelação Cível Nº 

70077218188, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 10/05/2018). (TJ-RS - AC: 

70077218188 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

10/05/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/05/2018). O dever de indenizar a título de dano moral 

decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna, bem como dos 

artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Portanto, para que a responsabilidade fique caracterizada, bem 

como o dever de indenizar, devem ser observados como pressupostos 

básicos elementos fundamentais, quais sejam: a culpa, nos casos que 

assim o exige a lei, de forma que só o fato lesivo intencional ou imputável 

ao agente por omissão de dever autoriza a reparação; o dano, como lesão 

provocada ao patrimônio ou à honra da vítima, e o nexo de causalidade 

entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente. Não se 

afasta também as hipóteses em que a própria lei civil estabelece a 

obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, e ainda, das 

decorrentes do exercício de atividade que por sua natureza geram risco 

para os direitos de outrem. Havendo nexo de causalidade entre a ofensa 

perpetrada e o sentimento ferido está caracterizado o dano moral. Resta 

patente nos autos que a má-prestação de serviços, aliada à cobrança 

indevida de débitos, não deve ser avaliado como mero dissabor, pois 

revela-se como ato capaz de impor a responsabilidade da empresa e o 

dever desta em indenizar os danos causados a parte que adimpliu 

obrigação que não lhe devia. Sob tal perspectiva, o montante reparatório 

deve ser fixado observando-se os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, donde nem poderá constituir enriquecimento ilícito em 

favor da Autora, tampouco medida leniente em favor do Requerido. No que 
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se refere ao quantum da indenização, em reforço ao entendimento acima 

consignado, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu 

arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal 

do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito 

aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima do ofendido e nas suas 

relações sociais. Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5º, inc. X da Constituição Federal, e do art. 6º, inc. VI, da Lei nº 

8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. 

Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, no caso, 

não há negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. IV – DISPOSITIVO Ante 

o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - DECLARAR a 

inexistência da relação jurídica entre as partes, no que concerne ao 

contrato nº 1601210321, discutido nos autos; 2 – DECLARAR a 

inexistência do débito oriundo do contrato discutido nos presentes autos; 

3 - CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 

362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (Súmula 54 

STJ); CONFIRMO O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONCEDIDO NO ID. 25947462, BEM 

COMO O VALOR REFERENTE À MULTA POR DESCUMPRIMENTO. Sem 

custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Fernanda 

Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002641-33.2019.8.11.0086 Reclamante: ILARINO ANTONIO DE SANTANA 

Reclamado: AYMORE I - RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – PRELIMINARES Inicialmente deixo de 

apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva repisada na defesa, pois a 

questão, conforme formulada, se confunde com o próprio mérito e, 

portanto, com ele será dirimida. Ainda, a Reclamada também arguiu, 

preliminarmente, a incompetência dos juizados para processar e julgar a 

ação, porquanto haveria necessidade de intervenção de terceiro, pois o 

boleto pago foi repassado para a empresa que nele constava como 

beneficiária, Global Distribuição de Bens, fato que demonstra que a Ré, 

não é responsável pelos transtornos e aborrecimentos vivenciados pelo 

Autor. Contudo, rejeito a preliminar aventada, posto que o objeto da 

presente demanda se funda na inscrição do nome do Autor nos órgãos 

protetivos de crédito realizada pela Demandada, fato este incontroverso. 

Ademais, insta salientar que a aventada hipótese de fraude no boleto 

adimplido, trazida pela Promovida, será analisada no mérito da ação, no 

qual também será apreciada a conjectura de responsabilização. Superada 

as análises das questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III - 

MÉRITO Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

o caso comporta julgamento antecipado, e não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Pleiteia o Reclamante a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais ao argumento de 

que liquidou integralmente, em 18/04/2019, as parcelas do contrato de 

financiamento que pactuou com a Reclamada, através do boleto de 

quitação emitido por esta. Sustenta que embora tenha realizado o 

pagamento integral dos débitos, com a antecipação das parcelas do 

contrato, a Demandada inseriu seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 8.683,35 (oito mil seiscentos e oitenta e 

três reais e trinta e cinco centavos), com data de inclusão em 08/07/2019. 

Narra, por fim, que tentou resolver a celeuma administrativamente com a 

Ré, contudo, não obteve êxito em suas tentativas. A Demandada, por seu 

turno, alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou 

que o pagamento não foi contabilizado, já que o Autor possivelmente 

pagou boleto adulterado, cujo beneficiário é terceiro estranho a seus 

negócios, sendo legítima a inscrição dos dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito. Salientou que a fraude é grosseira e de 

fácil percepção, razões pelas quais atribuiu a culpa exclusiva do 

Requerente como a único responsável pelos danos reclamados. Pugnou 

pela improcedência dos pedidos. No caso, tratando-se de relação de 

consumo, na qual o Reclamado encontra-se mais apto a provar o 

insucesso da demanda do que o Reclamante em demonstrar a sua 

procedência, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

responsabilidade civil da parte Ré é de natureza objetiva, e tem por 

fundamento na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo 

aquele que coloca um produto ou serviço no mercado, disso auferindo 

vantagens financeiras, deve suportar os ônus decorrentes desta 

atividade. Com efeito, cabe à Demandada a prova das excludentes 

elencadas no § 3º do art. 14 do CDC, a fim de afastar o dever de 

indenizar. A fraude no boleto constante no Id. 25571161, com vencimento 

em 18/04/2019, é fato incontroverso. Disso resulta que, efetivamente, não 

houve a contabilização do pagamento efetuado pelo Autor conforme se 

depreende nos Ids. 25571162 e 25571165. Por outro lado, a adulteração 

do boleto, diversamente do que alegado pela defesa, não é de fácil 

percepção, visto que nele está gravado o logotipo do banco conveniado e 

o nome da Ré como beneficiária, além dos dados do Autor. De toda a 

sorte, ainda que adulterado o meio de pagamento, o sistema informatizado 

do banco não foi capaz de impedir a fraude, devendo, com isso, a parte 

Ré, e não ao Autor, assumir os prejuízos causados por terceiros. Cabe 

ressaltar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que o fornecedor 

responde, independentemente de culpa, pela fraude em boletos de 

pagamento, posto que é responsável pela segurança dos meios de 

pagamento disponibilizados. A propósito: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DIALETICIDADE RECURSAL - OBSERVÂNCIA - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA DO FORNECEDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - 

EMISSÃO DE BOLETO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA. - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade do 

recurso, se a apelação preenche os requisitos de sua admissibilidade, 

indicando os motivos de fato e de direito inerentes ao recurso - A 

responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. 

Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem 

pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos 

serviços que prestam - As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (STJ, 

Súmula 479)- Não cabe condenação nas penas por litigância de má-fé, se 

a conduta da parte não se se enquadra nas hipóteses previstas art. 80 do 

Código de Processo Civil de 2015. (TJ-MG - AC: 10000190245092001 MG, 

Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data de 

Publicação: 27/06/2019) (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. 

BOLETO PAGO ATRAVÉS DA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. 

DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE 

SUPERA O MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. VERBA 

INDENIZATÓRIA ARBITRADA COM MODERAÇÃO. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. "O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos". (Art. 14 do CDC); 2. "O ônus da prova incumbe: ...II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor". (Art. 373, II do CPC); 3. "Na cobrança de débitos, o 
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consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido 

a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável 

(Art. 42 do CDC); 4. "Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não 

exclui o dever do fornecedor de indenizar" (Enunciado Sumular nº 94); 5. 

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados 

por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias". (Sumula 479 do STJ); 6. "A verba 

indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos 

pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na 

fixação do valor da condenação" (Enunciado Sumular nº 343); 7. Hipótese 

que versa sobre cobrança indevida de fatura de cartão de crédito paga 

através do internet banking; 8. Bloqueio do Cartão de Crédito e negativa de 

autorização de compras efetuadas pelo autor. 9. Alegação de fraude que 

não afasta a responsabilidade do fornecedor. 10. Devolução, em dobro, 

dos valores pagos indevidamente. 11. Verba reparatória fixada em R$ 

6.000,00 (seis mil reais) que atende aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. 12. Majoração dos honorários advocatícios 

sucumbenciais na forma do artigo 85, § 11, do CPC. 13. Recurso de 

apelação conhecido e desprovido. (TJ-RJ - APL: 03427960320158190001 

RIO DE JANEIRO CAPITAL 9 VARA CIVEL, Relator: ISABELA PESSANHA 

CHAGAS, Data de Julgamento: 31/05/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA 

CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 01/06/2017) (grifei) Ressalto 

que no presente caso, a Demandada não comprovou a culpa exclusiva do 

Reclamante, e também há de se considerar que a fraude perpetrada foi 

realizada com a participação de terceiros, porém tal fato não exclui a 

responsabilidade da Reclamada na referida transação. Isto porque, não 

existem dados técnicos que afirmem, com absoluta certeza, que o sistema 

é infalível, consistindo em risco que as empresas têm e a obrigação de 

assumir em situações que não se tenha apurado exclusiva culpa dos 

consumidores nas operações em que apresentam suspeita de fraude. 

Assim, não tendo a Reclamada se desincumbido do ônus probatório que 

lhe incumbia, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, entendo que 

pagamento da quitação do contrato de financiamento não pode mais ser 

exigido do Demandante, assim como os encargos decorrentes do não 

reconhecimento da liquidação efetuada, devendo o débito negativado ser 

declarado inexistente. Desta feita, resta evidenciada falha na prestação 

do serviço por parte da Promovida, tendo em vista que inscreveu os 

dados do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito em razão de 

fraude cometida no código de barras no boleto pago pelo mesmo, devendo 

reparar os danos a ele causados, pois estes, sem dúvida, ultrapassam a 

barreira do mero aborrecimento. Corroborando: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. Dano Moral. Cartão de crédito. Fatura quitada. Apontamento 

indevido em cadastros de inadimplentes. Dano moral presumido. Dano in re 

ipsa. Indenização devida. Alegação do réu de ocorrência de falsificação 

do código de barras da fatura. Pretensão de afastamento do ilícito por 

culpa exclusiva do autor. Descabimento. Fraude reconhecida pela própria 

instituição financeira. Inteligência do art. 14 do CDC. Ausência de prova de 

culpa exclusiva do consumidor. Sentença mantida. Recurso não provido. 

DANOS MORAIS. Majoração. Cabimento. Fixação valor compatível com os 

danos suportados pelo autor, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Recuso adesivo parcialmente provido. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração do percentual que se justifica 

para melhor remunerar o trabalho do advogado. Fixação em conformidade 

com o art. 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Recurso adesivo 

parcialmente provido. RECUSO DO RÉU NÃO PROVIDO E PROVIDO O DO 

A U T O R .  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 7 8 7 9 4 7 2 0 1 4 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1007879-47.2014.8.26.0100, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de 

Julgamento: 04/03/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 06/03/2015). (grifei) O dever de indenizar a título de dano 

moral decorre do preceito insculpido no art. 5º da Carta Magna, bem como 

dos artigos 186 e 927 do Código Civil, in verbis: “Art. 5º - (...) X - são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”. “Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. “Art. 927 - 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. O arbitramento do dano moral deve levar em conta a 

proporcionalidade ao agravo. Não pode ser excessivo, enriquecendo sem 

causa o ofendido, tampouco irrisório, amesquinhando o instituto e 

estimulando o ofensor à reincidência. Dessa forma, caracterizado o ato 

ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é 

impositiva, na forma do art. 5º, inc. X da Constituição Federal, e do art. 6º, 

inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados com o art. 186 e art. 927, ambos 

do Código Civil. Ademais, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, no caso, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. IV- 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA a presente ação para: 

1 – DECLARAR a inexistência de dívida no contrato de financiamento em 

questão. 2 - DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor R$ 8.683,35 

(oito mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), 

discutidos no presente processo. 3 - CONDENAR a Reclamada a indenizar 

a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 

partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ). CONFIRMO O DEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA, 

CONCEDIDO NO ID. 26053090, BEM COMO O VALOR REFERENTE À 

MULTA POR DESCUMPRIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, 

em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1002693-29.2019.8.11.0086 Reclamante: JAILSON SANTANA MARQUES 

DE OLIVEIRA Reclamada: BANCO BRADESCO S.A I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. II – 

PRELIMINARES Preliminarmente o Reclamado levanta o pedido de 

indeferimento da petição inicial, decorrente da ausência de comprovante 

de endereço em nome do Reclamante. Contudo, rejeito a preliminar 

aventada, pois apesar deste juízo entender que a sua apresentação seja 

imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma Recursal, decidindo 

pela dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo 

transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Dra VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. Outrossim, 

opino pelo afastamento da preliminar de não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta no id. n. 25850689 dos autos. Superadas as análises das 

questões preliminares, passo à apreciação do mérito. III – MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 
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em audiência, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Pois bem. Pleiteia o Reclamante a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo 

Reclamado, por débito no valor de R$ 119,77 (cento e dezenove reais e 

setenta e sete centavos), incluso em 25/03/2019, referente ao suposto 

contrato nº 045578091000097CT, ao argumento de que desconhece a 

referida dívida e não possui qualquer relação jurídica com o banco 

demandado. A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, 

a responsabilidade do fornecedor em decorrência da prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. O Reclamado, em sua defesa, sustenta que o Autor possui 

relação contratual com o banco, relativa à aquisição do cartão de crédito 

Elo Internacional nº 6504 xxxx.xxxx 4405, por meio do qual foram 

contraídos débitos que restaram inadimplidos, e, por conseguinte, os 

dados do Demandante foram inseridos nos órgãos protetivos de crédito, 

não havendo defeito na prestação do serviço, motivo pelo qual não há que 

se falar em dever de indenizar. Pugnou pela improcedência da ação. 

Analisado o processo e documentos a ele acostados verifica-se que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, a teor do artigo 373, II do CPC. Por sua 

vez, impende salientar que as telas sistêmicas e as faturas anexadas pelo 

Promovido, por serem produzidas unilateralmente, não servem para 

comprovar a efetiva contratação de serviços pelo Reclamante. O 

Demandado sequer apresentou o contrato ou outro meio idôneo capaz de 

comprovar as suas alegações. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome do Autor decorreu do inadimplemento de alguma obrigação 

pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser 

declarado inexistente. Ainda, entendo que merece procedência o pedido 

de condenação do Reclamado por danos morais, porquanto restou 

comprovada sua falha na prestação de serviço ao inserir o nome do 

Demandante nos órgãos de proteção ao crédito por débitos não 

comprovados. A propósito: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELA SISTÊMICA. COBRANÇA INDEVIDA 

CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM PROL DO 

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA OCORRENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA 

CAUSA PARA O APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

DE R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005577002, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem 

Sanhudo, Julgado em 29/10/2015)”. (grifei) O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Ademais, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. IV - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: 1 - DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, no 

que concerne ao contrato nº 045578091000097CT, discutido nos autos; 2 

– DECLARAR a inexistência do débito oriundo do contrato discutido nos 

presentes autos; 3 - CONDENAR o Reclamado a indenizar o Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta 

decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ); Intime-se a parte Reclamada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome do Reclamante do cadastro 

de restrição de crédito, apenas no que se refere aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), com incidência a partir do 6º dia contados do recebimento 

da intimação. Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JOAQUINA DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1000597-12.2017.8.11.0086 Reclamante: CAMILA JOAQUINA DA ROCHA 

SILVA Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS I – RELATÓRIO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Analisando a preliminar de ilegitimidade 

passiva, suscitada pela Reclamada, bem como os documentos trazidos 

aos autos, verifico que o apontamento restritivo discutido no presente 

processo foi efetuado pela empresa gestora de ativos EMGEA, pessoa 

jurídica diversa da ora Reclamada. Assim é o entendimento jurisprudencial 

em caso semelhante ao dos autos: DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. AÇÃO ENDEREÇADA CONTRA FUNDO 

DE INVESTIMENTOS (CREDITSCORE) DIVERSO DAQUELE QUE 

NEGATIVOU O NOME DO CONSUMIDOR (FIDC PCG BRASIL / SB), SEM 

QUALQUER PROVA DE QUE EXISTA ALGUMA RELAÇÃO ENTRE AS 

EMPRESAS OU DE QUE O GRAVAME DECORRA DE CESSÃO DE CRÉDITO 

OPERADA ENTRE ELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVE SER 

RECONHECIDA. PREFACIAL ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJ-RS - AC: 70054859145 RS, Relator: Mylene 

Maria Michel, Data de Julgamento: 23/07/2013, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/07/2013). Diante do 

exposto, OPINO pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte 

Reclamada, e, consequentemente pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a Reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase, em consonância ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)
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BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010042-32.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE NOVA MUTUM Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 27218522), 

opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem honorários 

advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 

de fevereiro de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Edital

* O Edital de Convocação das Entidades – Nº 1/2020/VEP/NM completo 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132673 Nr: 4083-51.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder de M. P. Medeiros - 

OAB:MT/19095

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 12/03/2020, às 14h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132673 Nr: 4083-51.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder de M. P. Medeiros - 

OAB:MT/19095

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 12/03/2020, às 14h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134963 Nr: 5250-06.2019.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Monteiro Machado, Mauricio Figueiredo 

Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de restituição de 01 (uma) motocicleta 

Honda NXR 160 BROS ESDD 2017/2017, placa QCP-1025, cor azul, chassi 

9C2KD0810HR429800, devendo o referido objeto permanecer apreendido 

nos autos respectivos até a prolação da sentença.Finalmente, 

translade-se, se necessário, cópias destes para o Inquérito Policial/Ação 

Penal respectivo, arquivando-se o presente, conforme determina o art. 

969, §2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132673 Nr: 4083-51.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éder de M. P. Medeiros - 

OAB:MT/19095

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 12/03/2020, às 14h15min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 95478 Nr: 3355-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 23 de novembro de 2020, às 15h00min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Defiro os requerimentos formulados pela Defesa, da resposta à acusação 

de fl. 88.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 43032 Nr: 2415-94.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delson Rodrigues de Moura Lopes, Antônio 
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Gonismar Teixeira, João Rhicardo Campos Marques, Sebastião Mauro Dias 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:MT 7.355-A, Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9405-MT, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:5858, Ulisses 

Rabaneda - OAB:MT 8.948

 Vistos.

 Tendo em vista que o Réu João Rhicardo Campos Marques, possui 

advogado habilitado nos autos, intime-se para apresentar resposta à 

acusação no prazo legal.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 124823 Nr: 5799-50.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Rebeca Aline Becker de Matos - OAB:MT 21.483

 Vistos.

Em atenção a certidão de fl. 326, cumpri conforme solicitado, a regravação 

da mídia, contendo o depoimento da vítima Adrielly Thais Delgado.

 Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para devidas 

providências.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46804 Nr: 2227-67.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

00289960118, Rg: 1424841-7, Filiação: Neli Fátima Moreira da Silva, data 

de nascimento: 26/01/1983, brasileiro(a), natural de Cruz Alta-RS, 

solteiro(a), Telefone 3308-4431. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do RÉU, acima qualificado, para comparecer à 

sessão de julgamento perante o tribunal do júri no dia 13 de março de 

2020, às 09h00 (Horário Oficial de Mato Grosso), no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado, devidamente acompanhado de Advogado.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando a manifestação do parquet às 

fls. 292/293, informando que a representante ministerial estará 

participando do Encontro da Procuradoria Especializada Criminal no dia 

06/03/2020, redesigno a Sessão de Julgamento outrora aprazada para o 

dia13 de março de 2020, às 09h00min.Às providências.Ciência à defesa e 

ao Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Nova Mutum, 26 de fevereiro de 2020

Joemir Boabaid de Brito Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46804 Nr: 2227-67.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 10 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): DIA 13 DE MARÇO 

DE 2020, ÀS 09H00, PROCESSO N. 2227-64.2010.811.0086.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Arruda Bender, 

digitei.

Nova Mutum, 26 de fevereiro de 2020

Joemir Boabaid de Brito Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

 PLANTÃO JUDICIÁRIO – MARÇO/2020

 PORTARIA Nº. 11/2020

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito-Diretor do Foro 

da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 CONSIDERANDO as disposições contidas na CNGC/MT e Provimento nº. 

17/2019-CM, que estabelece o funcionamento do Plantão Judiciário na 

Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir os Serviços de Plantão Judiciário na Comarca de Nova 

Xavantina, que funcionará nos finais de semana, feriados e dias úteis, 

após o término do expediente normal, para atendimento de medidas 

URGENTES.

Art. 2º. Escalar os servidores abaixo relacionados para comporem a 

escala de Plantão Mensal.

 DIAS

CLASSE

PLANTONISTAS DAS ÁREAS CÍVEL E CRIMINAL

01

 FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

SERVIDOR

Ronaldo Gonçalves da Silva

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

02 a 06

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDOR

Nirton Pereira de Araujo

 OFICIAL DE JUSTIÇA

Garcia Fortunato dos Santos

07 e 08

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Douglas Bernardo Romão

SERVIDOR

Nirton Pereira de Araujo

OFICIALA DE JUSTIÇA

Garcia Fortunato dos Santos

09 a 13

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

SERVIDOR

Leide Vilela Neves

OFICIALA DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

14 e 15
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FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Jean Paulo Leão Rufino

SERVIDORA

Leide Vilela Neves

OFICIALA DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

16 a 20

SEMANAL

JUÍZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDORA

Gregório Elias de Almeida Suaid

OFICIALA DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

21 e 22

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Jean Paulo Leão Rufino

SERVIDOR

Gregório Elias de Almeida Suaid

OFICIALA DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

23 a 27

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

SERVIDOR

Carlos Alberto Alves Barbosa

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

28 e 29

FIM DE SEMANA

JUÍZ DE DIREITO

Dr. Jean Louis Maia Dias

SERVIDOR

Carlos Alberto Alves Barbosa

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

30 e 31

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDOR

Altair Gonçalves Junior

OFICIAL DE JUSTIÇA

Garcia Fortunato dos Santos

Endereços e telefones dos servidores:

Juízes de Direito de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Douglas Bernardo Romão

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Jean Paulo Leão Rufino

Água Boa

(66) 3468-1694

Fórum local

Dr. Jean Louis Maia Dias

Água Boa

(66) 3468-1694

Fórum local

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Nova Xavantina

(66) 3438-1305

Fórum local

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

Nova Xavantina

(66) 3438-1305

Fórum local

Gestores Judiciários de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Ronaldo Gonçalves da Silva

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Nirton Pereira de Araujo

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Leide Vilela Neves

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Gregório Elias de Almeida Suaid

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Carlos Alberto Alves Barbosa

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Altair Gonçalves Junior

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Oficiais de Justiça de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Maria Luiza Gomes da Silva

Nova Xavantina

(66) 99201-6315

 Fórum local

Neurizá Alves de Oliveira

Nova Xavantina

(66) 99978-8784

Fórum local

Cássia Maria Ferreira

Nova Xavantina

(66) 99953-6377

Fórum local

Garcia Fortunato dos Santos

 Nova Xavantina

(66) 99604-0351

Fórum local

Art. 3º. Encaminhe-se cópia desta à Presidência do Tribunal de Justiça, à 

Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados e à 

Coordenadoria de Comunicação, bem como ao Ministério Público, 

Defensoria e Subseção da OAB local.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nova Xavantina-MT, 28 de fevereiro de 2020.

 (assinado digitalmente)

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito-Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 117328 Nr: 3856-89.2019.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIO CUSTÓDIO ABREU, LEIDIANE 

FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:26869, SILVANA PAULA GOMES - OAB:37682

 Vistos em correição.

Trata-se de carta precatória expedida nos autos da ação penal n.º 

519-89.2019.811.0110, em trâmite na vara única da comarca de 

Campinapolis-MT, cuja finalidade é: "INQUIRIÇÃO da(s) pessoa(s) 

qualificada(s), intimando-a(s) para comparecer(em) à audiência a ser 

designada por esse Juízo Deprecado."

Assim sendo, para o cumprimento do ato deprecado, DESIGNO audiência 

para o dia 23 de abril de 2020, às 14h20min, (horário local), a ser realizada 

na sala de audiências da Primeira Vara desta Comarca, no Fórum local.

INTIME-SE as testemunhas, constando as advertências legais.

OFICIE-SE o Juízo deprecante, cientificando-o da data designada.

CIENTIFIQUE-SE o MP, e a quem de direito.

Cumpra-se a ordem deprecada, nos termos da CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 117987 Nr: 4210-17.2019.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDON ARAUJO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 Vistos.

Conforme relatado nas ocorrências, redesigno esta audiência para o dia 

07 de maio de 2020 às 15h30min (hora local). Rquisite-se o Policial Militar 

arrolado como testemunha. Intime-se via DJe o advogado cadastrado. 

Ciência ao MP. Comunique-se o Juízo deprecante sobre a redesignação. 

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34053 Nr: 124-18.2010.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER ROBSON DA SILVA - 

OAB:21.337/GO, UEBERSON BARROS DOS ANJOS - OAB:30714/GO, 

YDIARA GONÇALVES DAS NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Atendendo as determinações contidas no ofício circular n° 7/2020/CGJ, no 

sentido de regularizar a situação dos processos que estão sobrestados 

nesta unidade judiciária, identificadas as suspensões decorrentes da 

necessidade de aguardar o julgamento de temas afetados pelo Superior 

Tribunal de Justiça – STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STF, nos 

termos da decisão retro, promovo o correto e regular lançamento do 

andamento processual em nosso sistema.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67663 Nr: 2548-91.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMO YAMAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - OAB:55832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65.216-PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16691/A-MT

 Vistos.

Atendendo as determinações contidas no ofício circular n° 7/2020/CGJ, no 

sentido de regularizar a situação dos processos que estão sobrestados 

nesta unidade judiciária, identificadas as suspensões decorrentes da 

necessidade de aguardar o julgamento de temas afetados pelo Superior 

Tribunal de Justiça – STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STF, nos 

termos da decisão retro, promovo o correto e regular lançamento do 

andamento processual em nosso sistema.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 67666 Nr: 2550-61.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTÔNIO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Vistos.

Atendendo as determinações contidas no ofício circular n° 7/2020/CGJ, no 

sentido de regularizar a situação dos processos que estão sobrestados 

nesta unidade judiciária, identificadas as suspensões decorrentes da 

necessidade de aguardar o julgamento de temas afetados pelo Superior 

Tribunal de Justiça – STJ e pelo Supremo Tribunal Federal - STF, nos 

termos da decisão retro, promovo o correto e regular lançamento do 

andamento processual em nosso sistema.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 95365 Nr: 5743-79.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por ELIANA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

ambos qualificados nos autos, visando o recebimento de quantia certa.

 Apresentados os cálculos pelo exequente à ref.35, a autarquia foi 

devidamente intimada para se manifestar (ref.44), quedando-se inerte.

 Fundamenta-se. Decide-se.

 Ante o exposto:

1. Este Juízo HOMOLOGA os cálculos constantes nas ref.35.

2. EXPEÇA-SE Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento 

conforme cálculo acima noticiado, com fundamento no artigo 535, §3º, II do 

CPC.

3. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 4. Com a expedição, INTIME-SE a parte exequente para levantamento do 

alvará em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6. Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 2495-81.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDA BARROS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS BARROS MARQUES - 

OAB:3.579, HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - OAB:17113-MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da petição e 

documentos de fls. 175/176, juntando cópia do acordo supostamente 

celebrado, bem como informando o integral cumprimento do avençado, 

requerendo, ainda, o que entender de direito, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de liberação dos valores bloqueados em favor da executada e 

arquivamento dos autos.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 2131-36.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO ALVES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando-se os autos, verifico que houve a designação de nova 

audiência no feito para o dia 13/03/2020, contudo, tal solenidade já havia 

sido realizada no dia 30/01/2018 (fls. 83/84).

Com efeito, CHAMO O FEITO À ORDEM para o fim de (a) cancelar a 

audiência marcada à ref. 85 e (b) determinar a permanência dos autos em 

gabinete para julgamento.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000192-96.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARAES MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO OAB - SP334584 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE BABO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000192-96.2020.8.11.0012. 

REQUERENTE: ARAES MINERACAO LTDA REQUERIDO: RICARDO DE 

BABO MENDES Vistos. Trata-se de Ação Autônoma de Produção 

Antecipada de Provas C/C Pedido Liminar Devido à Urgência ajuizada por 

ARAÉS MINERAÇÃO LTDA em face de RICARDO DE BABO MENDES, 

ambos qualificados nos autos. Em síntese apertada, a autora busca a 

concessão da medida de urgência para assegurar a oitiva antecipada da 

testemunha ALBINO PEREIRA DOS SANTOS, que encontra-se acometido 

por grave moléstia, justificando ser indispensável sua produção, devendo 

a prova ser colhida de imediato. Informa que o depoimento do Sr. Albino 

Pereira Dos Santos é fundamental para o deslinde das ações de códigos: 

70406; 72660 e 72711. Ao fim, requer, sob o argumento de que os autos e 

procedimentos cujos quais a prova produzirá seus legais e jurídicos 

efeitos tramitam perante a 1ª Vara Cível e Criminal desta Comarca, seja a 

presente medida distribuída àquele Juízo. Com a inicial juntou documentos. 

Posteriormente, juntou o comprovante de recolhimento de custas e taxas 

judiciais. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Em consonância com o artigo 54 e seguintes do Código de 

Processo Civil, duas ou mais ações são conexas quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir e havendo conexão ou continência, o juiz 

poderá ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que 

sejam decididas simultaneamente. A conexão é o fenômeno processual 

determinante da reunião de duas ou mais ações, para julgamento em 

conjunto, a fim de evitar a existência de sentenças conflitantes. São 

conexas quando possui o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. 

Ocorre que, analisados os autos observa-se que a causa de pedir entre 

os processos é a mesma, portanto não restou caracterizada a conexão 

entre os processos. Em contrapartida, a fim de se evitar decisões 

conflitantes, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO 

de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do douto Juízo da 1ª Vara desta comarca, para 

onde determino a remessa deste feito, a fim de ser apensado aos autos nº 

70406; 72660 e 72711. Procedam-se às anotações e baixas pertinentes. 

Intime-se e cumpra-se. Nova Xavantina - MT, 27 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000546-92.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA BORGES REBELATTO (AUTOR(A))

GIOMAR ELSNER REBELATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTIÇA PÚBLICA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000546-92.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): GIOMAR ELSNER REBELATTO, CAMILLA BORGES 

REBELATTO REU: JUSTIÇA PÚBLICA Vistos. Trata-se de Ação de 

Exoneração Alimentos Consensual, promovida por GIOMAR ELSNER 

REBELATTO juntamente com sua filha CAMILLA BORGES REBELATTO, 

ambos qualificados nos autos. Sustenta o autor que a alimentada já atingiu 

a maioridade civil e não mais estuda, de modo que não necessita mais 

receber os valores atinentes à pensão alimentícia. Diante disso, requer a 

procedência do pedido de exoneração. Instando a manifestar-se, o 

Parquet opinou pela procedência do pedido inaugural. Vieram os autos 

conclusos. É a síntese. Fundamento. Decido A exoneração de alimentos 

está prevista no Código Civil que assim dispõe: “Art. 1.699. Se, fixados os 

alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, 

ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, 

conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do 

encargo.” No caso dos autos, restou demonstrada a presença dos 

requisitos elencados no artigo acima para o deferimento do pedido de 

exoneração de pensão alimentícia. Isso porque, denota-se que a 

alimentada já atingiu a maioridade e não mais necessita da prestação 

alimentícia fornecida pelo genitor, de modo que não existe quaisquer 

motivos que obstam o deferimento do pleito inaugural. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de exonerar o requerente 

– Giomar Elsner Rebelatto - do pagamento de pensão alimentícia, nos 

termos do artigo 1.699 do CC, extinguindo o feito com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas finais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova 

Xavantina - MT, 27 de fevereiro de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000739-73.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE BARNABE TARTAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 29625974), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 29671982, no valor de R$=1.092,15= (um mil e noventa e 
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dois reais e quinze centavos), devidamente atualizado até o dia 

28/02/2020. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 28 de 

fevereiro de 2020. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-26.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ERISCLEIA SANTOS TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, para que efetue, no prazo de 05(cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais conforme cálculo do contador, sob 

pena de encaminhamento do débito para fins de protesto, ao 

Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/MT, conforme determina 

o Provimento nº 88/2014-CGJ-MT. Para recolhimento, acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – clica em emitir guias, 

após clica em “custas e taxas finais ou remanescentes”, preencher os 

campos com o número único do processo, clica buscar e próximo, após 

dígita o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá juntar o comprovante nos 

autos.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000281-57.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora da Sentença de ID 25235067. Paranatinga, 28 

de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000050-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDEA MALOPYM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 28 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001069-71.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 28 de fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000999-54.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

ADILMAR SARTORI (REQUERIDO)

MARCIA DO PRADO SARTORI (REQUERIDO)

AGROSARTORI COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS CAMPO 

VERDE LTDA (REQUERIDO)

ALTAIR SARTORI (REQUERIDO)

INES BERNADETE AFFORNALLI GASPARIN (REQUERIDO)

ADILAR SARTORI (REQUERIDO)

ROSELI VALIATI SARTORI (REQUERIDO)

LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO (REQUERIDO)

WELLINGTON SANCHES THEOTONIO (REQUERIDO)

NEY LUCAS DE LIMA (REQUERIDO)

IEDA BISINOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos Guia de Diligência do Sr. oficial de Justiça, tendo em vista apenas 

constar nos autos o preparo da Carta Precatória. Paranatinga, 28 de 

Fevereiro de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000021-77.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS ALVES & ALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, bem 

como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 
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extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V.G. JUNGKENN ALIMENTOS - ME (EXECUTADO)

VALDESIR GILBERTO JUNGKENN (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, bem 

como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001033-29.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA TEODORO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora acerca do ID 23480406.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001127-74.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTERO DA MATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o 

dia 05/03/2020 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001086-10.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RISSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o 

dia 05/03/2020 às 13h00min. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora 

Judiciária.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 66401 Nr: 188-19.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Oliveira Acácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11.165/O

 Vistos.

Realizem-se buscas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD para localização 

do endereço do Executado, juntando-se nos autos os extratos das 

pesquisas.

Também deve ser realizada o arresto on line pelo BACENJUD, para 

eventual garantia da Execução, igualmente juntando-se o extrato nos 

autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66401 Nr: 188-19.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Oliveira Acácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomar Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11.165/O

 Código n. 66401.

 Vistos.

Considerando que o acordo não foi cumprido na integra, determino que se 

intime o executado para, em 05 dias, efetuar o pagamento do débito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, torne os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 54757 Nr: 823-68.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Queiroz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 54757.

 Vistos.

Cumpram-se as determinações anteriores.

 Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83575 Nr: 4038-47.2017.811.0044

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irapuru Transportes LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RADAELLI - 

OAB:64229/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 83575.

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão de fl. 29.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, requerer 

o que entender de direito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.
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Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 99292 Nr: 1757-50.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Moura Silva, Antonio Oliveira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau Unibanco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchick Tulio - OAB:11876-A, marcos andré honda flores - OAB:

 Código n. 99292.

Vistos.

Manifeste-se a parte embargante acerca da petição de fls. 50/51-v, em 15 

dias.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 1003-50.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovesmar Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cumpra-se o despacho de fl. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59211 Nr: 167-77.2015.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques Borges, Marielma de Oliveira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Miguel Vela Caprioli, José Miguel Vela 

Caprioli Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 59211.

 Vistos.

Considerando a renúncia da patrona às fls. 76/77, determino que se 

intimem os requerentes pessoalmente para que constituam novo 

advogado, em 10 dias, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66623 Nr: 295-63.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

13:40 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75274 Nr: 45-93.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoelina José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

14:00 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80819 Nr: 2670-03.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

10:00 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80963 Nr: 2734-13.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Andrade Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

11:00 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81621 Nr: 3097-97.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Cesar Pereira Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

13:20 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 84831 Nr: 4593-64.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Vaz de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

09:20 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85528 Nr: 261-20.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biatriz Matos Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

09:00 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87754 Nr: 1344-71.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

15:00 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88755 Nr: 1904-13.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinvaldo Oliveira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

11:20 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86076 Nr: 485-55.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Penha Lourenço Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

08:20 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86759 Nr: 813-82.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldelirio Santiago de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

15:20 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87343 Nr: 1112-59.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Jacinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

11:40 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88480 Nr: 1768-16.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma da Silva Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

15:40 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88746 Nr: 1898-06.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 
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constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

09:40 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88750 Nr: 1901-58.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eiria Coelho de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

10:40 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89036 Nr: 2050-54.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Aurea Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

08:40 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89037 Nr: 2051-39.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuneri Estrela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

08:00 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89039 Nr: 2053-09.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelina Virgolina de Macedo Romero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

14:20 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89225 Nr: 2150-09.2018.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Raymundo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

10:20 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70046 Nr: 1664-92.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Matias Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por seu advogado 

constituído nos autos, da Perícia designada para o dia 17/04/2020 às 

14:40 horas, a ser realizada no edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83076 Nr: 3806-35.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, determina que o pedido de 

cumprimento de sentença deve ser distribuído diretamente no PJe.

Veja-se:

Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

I – o processo principal já estiver baixado;

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

§ 1º Nas hipóteses previstas nos incisos deste artigo, a secretaria do 

juízo deverá certificar, nos autos físicos e eletrônicos, os números dos 

processos e a forma de tramitação.

§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.

Assim, intime-se a parte autora para distribuir o processo diretamente no 

PJe, devendo fotocopiar as peças necessárias para o cumprimento de 

sentença e juntá-las ao processo eletrônico.

Após, proceda-se ao arquivamento deste feito, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71428 Nr: 2193-14.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Mendes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código n. 71428.

 Vistos.

Da analise dos autos observo que o acusado não requereu a remessa do 

feito ao segundo grau para apresentação das razões recursais, desta 

forma chamo o feito a sua devida ordem.

Recebo o recurso de apelação de fl. 128, nos termos do artigo 593, I, do 

Código de Processo Penal.

Abra-se vista para as razões recursais.

Após, ao Ministério Público para contrarrazoar o recurso.

Cumprindo as determinações, remeta-se ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32214 Nr: 457-97.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A, 

Edson Dalla Vechia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Dalla Vechia, Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640/MS, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marco André 

Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT, Marco André 

Honda Flores - OAB:9708-A

 Código n. 32214.

 Vistos.

Considerando que a impugnação de fls. 322/352 é intempestiva (certidão 

de fl. 360), não conheço da impugnação.

Intimem-se os exequentes para, em 05 dias, requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 20 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001218-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARISA FONTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado as partes para ciência acerca da 

perícia médica designada para o dia 28 de fevereiro de 2020 às 10h00min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000953-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000953-02.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: EUNICE KULAWARO REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. VISTOS. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem-se, as partes, em 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob a 

pena de indeferimento, bem como manifestem acerca da possibilidade de 

julgamento antecipado do feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 01 de julho de 2019. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000825-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Documentos da petição em anexo.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000825-79.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA QUIDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

Documentos da petição em anexo.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001076-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca.Impulsiono estes autos 

com a finalidade de que seja intimado a parte autora para, em 15 dias, 

requerer o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001042-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1001042-25.2018.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito 

c/c indenização por danos morais ajuizada por FLORIZEL PAGUARE 

IPAQUIRE em face do BANCO CETELEM S/A, ambos qualificados nos 

autos. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

apresentando prejudicial de mérito de decadência e impugnação à justiça 

gratuita deferida em favor do requerido (Ref. 18471983). Instada a se 

manifestar sobre os argumentos trazidos pelo requerido, o requerente 

apresentou a competente impugnação, bem como pleiteou pelo 

deferimento de produção de prova pericial grafotécnica (Ref. 18938550). 

Por sua vez, o requerido pleiteou pela expedição de ofício para o Banco 

Bradesco S/A para fins de comprovação da transferência dos valores 

contratados pelo requerente (Ref. 21372089). É a síntese do necessário. I 

– DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Em sede da contestação, o 

requerido arguiu a impugnação à gratuidade de justiça, argumentando que 

o requerente não acostou aos autos documentos que evidencie a falta de 

condições financeiras que justifiquem a concessão do benefício. O artigo 

99, §2º, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressuposto.” Todavia, vislumbra-se que o demandado não trouxe ao 

caderno processual qualquer documento que corrobore tal afirmação, 

limitando-se a dispensar alegações genéricas. Com efeito, é cediço que ao 

impugnar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o ônus de 

provar a condição econômico-financeira do impugnado pertence ao 

impugnante, do qual esse não se desincumbiu. Soma-se que o autor 

trouxe ao feito, ao tempo do ajuizamento da ação, documentos que 

convergem a alegada situação de miserabilidade, motivo pelo qual foi 

deferido o benefício da gratuidade de justiça. Portanto, rejeito a 

impugnação à gratuidade de justiça. II – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA 

DECADÊNCIA Sustenta o contestante que em consonância com o artigo 

26, do Código de Defesa do Consumidor a pretensão autoral encontra-se 

atingida pela decadência. Situando a tônica da questão, verifica-se que a 

parte autora argumenta que o negócio jurídico perfectibilizado é nulo, 

porquanto não contratou com o banco requerido o empréstimo oriundo dos 

descontos em sua aposentadoria. Em que pese a argumentação da 

requerida acerca da decadência, o entendimento jurisprudencial é de que 

não há incidência da decadência do direito de reclamar por vício aparente, 

no termo do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor quando a 

nulidade do negócio jurídico está baseada em ilícito praticada por agentes 

financeiros ao efetuar lançamento de débito em sua conta de 

aposentadoria. Senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DE 

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – MÉRITO – DESCONTOS 

INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO (...) Não há incidência da decadência do direito de reclamar 

por vício aparente em produto ou serviço durável ou não durável, nos 

moldes do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo do art. 

178 do Código Civil já que a nulidade do negócio jurídico está baseada em 

ilícito praticada por agentes financeiros contra indígena ao efetuar 

lançamento de débito em sua conta de aposentadoria, cabendo assim a 

aplicação do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJMS, 

08010597320168120016 MS 0801059-73.2016.8.12.0016, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/05/2018, 3ª Câmara 

Cível) Desse sentido, nota-se que o caso versa sobre clara relação 

consumerista regida, portanto pelo Código de Defesa do Consumidor, de 

forma que se mostra inaplicável o prazo prescricional do código civil, 

aplicando-se, outrossim, a legislação específica. O artigo 27, do Código de 

Defesa do Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Conforme se 

verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente dos extratos 

bancários de empréstimos consignados, que o desconto relativo ao 

contrato n° 51-826394437/17 ainda encontra-se ativo, razão pela qual vem 

sendo realizados os descontos na aposentadoria do requerente. Sobre a 

matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do prazo 

prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte 

entendimento: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS 

(2018/0044237-0) Contudo, estando o contrato quitado/excluído/findo, revi 

meu posicionamento e passei a adotar entendimento no sentido de que a 

prescrição, em tais casos, tem início quando da quitação da última parcela 

do contrato e/ou exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode 

prestigiar que a discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da 

negligência da parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do 

contrato e descontos mensais das parcelas, a parte não teve 

conhecimento desses descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, 

vindo a obtê-lo apenas há alguns meses antes da propositura da ação. No 

caso em comento, o documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos 

supostamente firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em 

janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), 

agosto/2007 (valor de R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). 

Por sua vez, a exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 

10.01.2009, 10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de 

então teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a 

partir da data de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que 

a pretensão indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, 

pois a data limite para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, 

ao passo que a distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já 

superado o lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY 

ANDRIGHI Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 

caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto, o que ainda não ocorreu. 

Vislumbra-se que a ação foi proposta, portanto, dentro do marco 

prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27, do Código de 

Defesa do Consumidor. Com essas considerações, afasto as prejudiciais 

de mérito de prescrição e decadência. III – DO SANEAMENTO E 

PRODUÇÃO DE PROVAS Destarte, estando o processo em ordem e não 

havendo demais questões preliminares ou prejudiciais de méritos a serem 

analisadas, dou por saneado o feito. No mais, defiro o pedido de Ref. 

21372089 e determino seja expedido ofício ao banco do Bradesco S/A a 

fim de que, em 10 (dez) dias, informe nos autos se houve a liberação do 

TED no valor de R$ 762,69 (setecentos e sessenta e dois reais e 
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sessenta e nove centavos), realizado no dia 09/2017 em favor da conta 

corrente 14796-6, agencia 0790 de titularidade do requerente. Postergo a 

análise dos pedidos de produção das demais provas para após a juntada 

da resposta do ofício a que diz respeito o parágrafo anterior. Com a 

resposta, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, e, após, façam os autos conclusos para análise e 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 05 de 

setembro de 2019. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001042-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 1001042-25.2018.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito 

c/c indenização por danos morais ajuizada por FLORIZEL PAGUARE 

IPAQUIRE em face do BANCO CETELEM S/A, ambos qualificados nos 

autos. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

apresentando prejudicial de mérito de decadência e impugnação à justiça 

gratuita deferida em favor do requerido (Ref. 18471983). Instada a se 

manifestar sobre os argumentos trazidos pelo requerido, o requerente 

apresentou a competente impugnação, bem como pleiteou pelo 

deferimento de produção de prova pericial grafotécnica (Ref. 18938550). 

Por sua vez, o requerido pleiteou pela expedição de ofício para o Banco 

Bradesco S/A para fins de comprovação da transferência dos valores 

contratados pelo requerente (Ref. 21372089). É a síntese do necessário. I 

– DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA Em sede da contestação, o 

requerido arguiu a impugnação à gratuidade de justiça, argumentando que 

o requerente não acostou aos autos documentos que evidencie a falta de 

condições financeiras que justifiquem a concessão do benefício. O artigo 

99, §2º, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressuposto.” Todavia, vislumbra-se que o demandado não trouxe ao 

caderno processual qualquer documento que corrobore tal afirmação, 

limitando-se a dispensar alegações genéricas. Com efeito, é cediço que ao 

impugnar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o ônus de 

provar a condição econômico-financeira do impugnado pertence ao 

impugnante, do qual esse não se desincumbiu. Soma-se que o autor 

trouxe ao feito, ao tempo do ajuizamento da ação, documentos que 

convergem a alegada situação de miserabilidade, motivo pelo qual foi 

deferido o benefício da gratuidade de justiça. Portanto, rejeito a 

impugnação à gratuidade de justiça. II – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DA 

DECADÊNCIA Sustenta o contestante que em consonância com o artigo 

26, do Código de Defesa do Consumidor a pretensão autoral encontra-se 

atingida pela decadência. Situando a tônica da questão, verifica-se que a 

parte autora argumenta que o negócio jurídico perfectibilizado é nulo, 

porquanto não contratou com o banco requerido o empréstimo oriundo dos 

descontos em sua aposentadoria. Em que pese a argumentação da 

requerida acerca da decadência, o entendimento jurisprudencial é de que 

não há incidência da decadência do direito de reclamar por vício aparente, 

no termo do artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor quando a 

nulidade do negócio jurídico está baseada em ilícito praticada por agentes 

financeiros ao efetuar lançamento de débito em sua conta de 

aposentadoria. Senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DE 

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – MÉRITO – DESCONTOS 

INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO (...) Não há incidência da decadência do direito de reclamar 

por vício aparente em produto ou serviço durável ou não durável, nos 

moldes do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo do art. 

178 do Código Civil já que a nulidade do negócio jurídico está baseada em 

ilícito praticada por agentes financeiros contra indígena ao efetuar 

lançamento de débito em sua conta de aposentadoria, cabendo assim a 

aplicação do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJMS, 

08010597320168120016 MS 0801059-73.2016.8.12.0016, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/05/2018, 3ª Câmara 

Cível) Desse sentido, nota-se que o caso versa sobre clara relação 

consumerista regida, portanto pelo Código de Defesa do Consumidor, de 

forma que se mostra inaplicável o prazo prescricional do código civil, 

aplicando-se, outrossim, a legislação específica. O artigo 27, do Código de 

Defesa do Consumidor, ordena que: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”. Conforme se 

verifica dos documentos anexos a inicial, especificamente dos extratos 

bancários de empréstimos consignados, que o desconto relativo ao 

contrato n° 51-826394437/17 ainda encontra-se ativo, razão pela qual vem 

sendo realizados os descontos na aposentadoria do requerente. Sobre a 

matéria, versando acerca do marco inicial para a contagem do prazo 

prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte 

entendimento: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.254.584 - MS 

(2018/0044237-0) Contudo, estando o contrato quitado/excluído/findo, revi 

meu posicionamento e passei a adotar entendimento no sentido de que a 

prescrição, em tais casos, tem início quando da quitação da última parcela 

do contrato e/ou exclusão do empréstimo, uma vez que não se pode 

prestigiar que a discussão fique em aberto de forma eterna, em razão da 

negligência da parte autora, configurando uma clara ofensa ao princípio da 

razoabilidade. Até porque, não é crível que durante todo o transcorrer do 

contrato e descontos mensais das parcelas, a parte não teve 

conhecimento desses descontos e não obteve nenhum extrato do INSS, 

vindo a obtê-lo apenas há alguns meses antes da propositura da ação. No 

caso em comento, o documento de f. 20 demonstra que os 04 contratos 

supostamente firmados em fraude com o Banco BMG tiveram início em 

janeiro/2005 (valor de R$ 1.421,53), agosto/2007 (valor de R$ 356,98), 

agosto/2007 (valor de R$ 337,90), agosto//2007 (no valor de R$ 202,07). 

Por sua vez, a exclusão dos descontos ocorreram em 02.12.2006, 

10.01.2009, 10.01.2009 e 10.01.2009, respectivamente. Logo, a partir de 

então teve início o curso do prazo quinquenal. Contando-se 05 anos a 

partir da data de exclusão do último contrato (10.01.2009), verifica-se que 

a pretensão indenizatória em face do requerido encontra-se prescrita, 

pois a data limite para o ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2014, 

ao passo que a distribuição da ação só ocorreu em 29.10.2015, quando já 

superado o lapso temporal."(fls. 157/158, e-STJ). (...) Ministra NANCY 

ANDRIGHI Relatora (STJ - AREsp: 1254584 MS 2018/0044237-0, Relator: 

Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2018) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. 

RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO 

ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 

Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado 

Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 

requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal 

a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada 

nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional 

quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a 

data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se 

deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte 

autora. (...)”. (STJ, Agravo Resp nº 1481507, Relator Ministro Moura 

Ribeiro, Publicado em 28.08.2019) Assim, tendo em vista que o presente 
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caso se assemelha à hipótese mencionada pelo STJ, entendo que o marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional se perfaz a partir da data 

do encerramento ou exclusão do desconto, o que ainda não ocorreu. 

Vislumbra-se que a ação foi proposta, portanto, dentro do marco 

prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27, do Código de 

Defesa do Consumidor. Com essas considerações, afasto as prejudiciais 

de mérito de prescrição e decadência. III – DO SANEAMENTO E 

PRODUÇÃO DE PROVAS Destarte, estando o processo em ordem e não 

havendo demais questões preliminares ou prejudiciais de méritos a serem 

analisadas, dou por saneado o feito. No mais, defiro o pedido de Ref. 

21372089 e determino seja expedido ofício ao banco do Bradesco S/A a 

fim de que, em 10 (dez) dias, informe nos autos se houve a liberação do 

TED no valor de R$ 762,69 (setecentos e sessenta e dois reais e 

sessenta e nove centavos), realizado no dia 09/2017 em favor da conta 

corrente 14796-6, agencia 0790 de titularidade do requerente. Postergo a 

análise dos pedidos de produção das demais provas para após a juntada 

da resposta do ofício a que diz respeito o parágrafo anterior. Com a 

resposta, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, e, após, façam os autos conclusos para análise e 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 05 de 

setembro de 2019. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000700-40.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

D.J.D. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE MERY MENDANHA MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001054-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001054-39.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE REQUERIDO: BANCO 

VOTORANTIM S.A. Vistos em regime de exceção. Trata-se de ação de 

declaratório de inexigibilidade de débito promovida por FLORIZEL 

PAGUARE IPAQUIRE em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.. Em 

síntese, a parte autora alega é beneficiária do INSS e que percebeu 

descontos realizados pela parte ré. Aduz que jamais contratou serviços 

da empresa ré, desconhecendo qualquer relação jurídica. Desse modo, 

pleiteia o cancelamento dos descontos, bem como a declaração de 

inexigibilidade, a restituição dos valores descontados indevidamente em 

dobro e a indenização por danos morais. A assistência judiciária gratuita 

foi concedida na decisão de id. 15994144. A parte ré apresentou 

contestação (id. 18009959), postulando o julgamento improcedente da 

demanda, rebatendo todos os argumentos apresentados pela parte 

autora. Intimada para apresentar impugnação à contestação, a parte 

autora deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, 

salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”; O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). De outro tanto, imperioso 

reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumido ao caso em 

tela, haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes, não 

havendo dúvidas quanto à aplicação do CDC às instituições bancárias 

(Súmula 297/STJ). Da prescrição Com efeito, dispõe o artigo 27 do CDC 

que: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria.”. Em que pese o aludido dispositivo legal 

consignar a contagem de prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria, no caso de desconto em folha entende-se que o 

conhecimento ocorre mensalmente, por meio do holerite/extrato do 

benefício, não podendo a parte alegar desconhecimento. Desse modo, 

tendo a parte acesso ao extrato mensalmente, entende-se que essa 

possuía periodicamente acesso às informações dos descontos 

efetivados, de modo que o marco inicial para a contagem da prescrição 

inicia-se com a finalização do último desconto em folha. Cito a 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA 

NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO 

STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A 

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES. 1. Aplica-se o NCPC a este 

recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 

de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia 

em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de 

que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 

27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a 

lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último 

desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da 

Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no 

Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso 

quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar 

o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do 

início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a 

afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em 

rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na 

Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento 

de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela 

divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em 

fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ 

também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do 

permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. 

Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 

30/6/2010. 5. Em virtude de anterior advertência em relação a 

aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 

4º, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao 

depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. 

Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no 

AREsp: 1358910 MS 2018/0232305-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, 

Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 03/04/2019) Desse modo, efetivado o último desconto, a 
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parte terá o prazo de 05 (cinco) anos para questionar em juízo qualquer 

dano que entenda ter sido vítima. In casu, observa-se que entre o último 

desconto efetivado em seu benefício (06/2012) e distribuição da presente 

demanda (13/10/2018) transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, 

de modo que a pretensão da autora está fulminada pela prescrição. Não 

parece razoável a eternização da responsabilidade da parte ré, de modo 

que reconhecer a prescrição não é dar azo ao ilícito, mas enrijecer a 

segurança do sistema nas relações jurídicas da sociedade. Por oportuno, 

anoto que em face do reconhecimento da prescrição, torna-se 

desnecessária a apreciação por este Juízo das demais matérias trazidas 

a indagação. Pelo exposto, reconheço a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente demanda com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento de sucumbência, o que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Paranatinga, 03 de outubro de 2019. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001054-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1001054-39.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE REQUERIDO: BANCO 

VOTORANTIM S.A. Vistos em regime de exceção. Trata-se de ação de 

declaratório de inexigibilidade de débito promovida por FLORIZEL 

PAGUARE IPAQUIRE em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A.. Em 

síntese, a parte autora alega é beneficiária do INSS e que percebeu 

descontos realizados pela parte ré. Aduz que jamais contratou serviços 

da empresa ré, desconhecendo qualquer relação jurídica. Desse modo, 

pleiteia o cancelamento dos descontos, bem como a declaração de 

inexigibilidade, a restituição dos valores descontados indevidamente em 

dobro e a indenização por danos morais. A assistência judiciária gratuita 

foi concedida na decisão de id. 15994144. A parte ré apresentou 

contestação (id. 18009959), postulando o julgamento improcedente da 

demanda, rebatendo todos os argumentos apresentados pela parte 

autora. Intimada para apresentar impugnação à contestação, a parte 

autora deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, não havendo, 

salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”; O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). De outro tanto, imperioso 

reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumido ao caso em 

tela, haja vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes, não 

havendo dúvidas quanto à aplicação do CDC às instituições bancárias 

(Súmula 297/STJ). Da prescrição Com efeito, dispõe o artigo 27 do CDC 

que: “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria.”. Em que pese o aludido dispositivo legal 

consignar a contagem de prazo a partir do conhecimento do dano e de 

sua autoria, no caso de desconto em folha entende-se que o 

conhecimento ocorre mensalmente, por meio do holerite/extrato do 

benefício, não podendo a parte alegar desconhecimento. Desse modo, 

tendo a parte acesso ao extrato mensalmente, entende-se que essa 

possuía periodicamente acesso às informações dos descontos 

efetivados, de modo que o marco inicial para a contagem da prescrição 

inicia-se com a finalização do último desconto em folha. Cito a 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA 

NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO 

DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS 

DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO 

STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A 

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES. 1. Aplica-se o NCPC a este 

recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 

de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia 

em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de 

que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 

27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a 

lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último 

desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da 

Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no 

Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso 

quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar 

o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do 

início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a 

afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em 

rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na 

Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento 

de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela 

divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em 

fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ 

também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do 

permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. 

Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 

30/6/2010. 5. Em virtude de anterior advertência em relação a 

aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 

4º, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao 

depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. 

Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ - AgInt no 

AREsp: 1358910 MS 2018/0232305-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, 

Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 03/04/2019) Desse modo, efetivado o último desconto, a 

parte terá o prazo de 05 (cinco) anos para questionar em juízo qualquer 

dano que entenda ter sido vítima. In casu, observa-se que entre o último 

desconto efetivado em seu benefício (06/2012) e distribuição da presente 

demanda (13/10/2018) transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, 

de modo que a pretensão da autora está fulminada pela prescrição. Não 

parece razoável a eternização da responsabilidade da parte ré, de modo 

que reconhecer a prescrição não é dar azo ao ilícito, mas enrijecer a 

segurança do sistema nas relações jurídicas da sociedade. Por oportuno, 

anoto que em face do reconhecimento da prescrição, torna-se 

desnecessária a apreciação por este Juízo das demais matérias trazidas 

a indagação. Pelo exposto, reconheço a ocorrência da prescrição e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente demanda com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. CONDENO a parte autora ao 

pagamento de sucumbência, o que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Paranatinga, 03 de outubro de 2019. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em regime de exceção

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001053-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))
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OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1001053-54.2018.811.0044 VISTO, Intime-se o requerente 

para que manifeste-se sobre o cumprimento voluntário da sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

concordância na extinção do processo pelo pagamento da obrigação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Paranatinga/MT, 17 de janeiro de 

2020. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000994-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000994-66.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem-se, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob a pena de indeferimento, bem como 

manifestem acerca da possibilidade de julgamento antecipado do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 02 de 

julho de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000994-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000994-66.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem-se, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob a pena de indeferimento, bem como 

manifestem acerca da possibilidade de julgamento antecipado do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 02 de 

julho de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000992-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000992-96.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem-se, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob a pena de indeferimento, bem como 

manifestem acerca da possibilidade de julgamento antecipado do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 02 de 

julho de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000992-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000992-96.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem-se, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob a pena de indeferimento, bem como 

manifestem acerca da possibilidade de julgamento antecipado do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 02 de 

julho de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000921-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000921-94.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI REQUERIDO: BANCO 

VOTORANTIM S.A. VISTOS. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem-se, as partes, em 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob a 

pena de indeferimento, bem como manifestem acerca da possibilidade de 

julgamento antecipado do feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 02 de julho de 2019. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000921-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000921-94.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI REQUERIDO: BANCO 

VOTORANTIM S.A. VISTOS. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, especifiquem-se, as partes, em 15 (quinze) dias, as 

provas que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob a 

pena de indeferimento, bem como manifestem acerca da possibilidade de 

julgamento antecipado do feito. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 02 de julho de 2019. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000417-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOAO GERALDO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000417-88.2018.8.11.0044. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: JOAO GERALDO FERREIRA, PAULO ALVES DE OLIVEIRA 

Indefiro o pedido de BACENJUD e INFOJUD, uma vez que não esgotaram 

os meios de localização da parte requerida. Intime-se a parte autora para, 

em 05 dias, requerer o que entender de direito. Paranatinga/MT, 2 de julho 

de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000997-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000997-21.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem-se, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob a pena de indeferimento, bem como 

manifestem acerca da possibilidade de julgamento antecipado do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 02 de 

julho de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000997-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000997-21.2018.8.11.0044. 

REQUERENTE: ESTELITA QUIALO REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem-se, as 

partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob a pena de indeferimento, bem como 

manifestem acerca da possibilidade de julgamento antecipado do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 02 de 

julho de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000772-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000772-98.2018.8.11.0044. 

AUTOR(A): GILBERTO DE OLIVEIRA BORGES RÉU: MUNICIPIO DE 

PARANATINGA Intime-se pessoalmente a parte autora para, em 05 dias, 

requerer o que entender de direito, sob a pena de extinção. 

Paranatinga/MT, 3 de julho de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 

Juiz(a) de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOCADORA MANAWA EIRELI 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO OAB - 811.121.659-91 

(PROCURADOR)

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LUIZ FERREIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000042-53.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOCADORA MANAWA 

EIRELI PROCURADOR: LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO RÉU: 

MANOEL LUIZ FERREIRA DA SILVA Analisando os autos, verifico que é 

caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência 

de indícios de que o pagamento pelos requerentes das custas e 

honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família. Por sua 

vez, dispõe o § 3º do art. 99 do mesmo código, que presume-se como 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoal natural. Já quanto à pessoa jurídica, a súmula 481 do STJ é clara 

ao dizer que tal necessidade deve ser demonstrada. Confira: Súmula 481 

– Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Nesse sentido também segue a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – DECISÃO QUE 

DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se desconhece que a pessoa 

jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde 

que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC/15. Nos termos da 

Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade 

de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. In casu, trata-se de instituição bancária, que por 

mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.” (N.U 

1010653-37.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A simples 

declaração da pessoa jurídica de que passa por dificuldades financeiras, 

não autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, devendo 

comprovar que não poderá suportar as despesas, sem comprometer o 

exercício de suas atividades profissionais.” (N.U 
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1013173-67.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) “PROCESSUAL CIVIL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. A pessoa 

jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos para arcar com 

as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. Precedentes. 2. Agravo 

regimental improvido” (STF – Segunda Turma, AI 652954 AgR/SP, Rel. Min. 

ELLEN GRACIE, DJ 18/08/2009) No caso dos autos, em que pese os 

requerentes terem alegado na exordial que não possuem condições 

financeiras, denota-se pela análise da exordial e dos documentos trazidos 

que a parte autora não comprovou a condição de parcos recursos. Desta 

forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira dos requerentes, não há como ser 

deferido o referido requerimento. Reputo ausente comprovação robusta 

da situação de impossibilidade econômica e financeira dos requerentes, 

não bastando para tanto a alegação de que não tem condições 

econômicas para arcar com as custas processuais e de que possuem 

dívidas em atraso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. No mais, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Paranatinga - MT, 13 de maio de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000113-55.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SCHMITT (AUTOR(A))

YONARA CLAUDIA RISCAROLLI (AUTOR(A))

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000113-55.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): RICARDO SCHMITT, RAFAEL CRISTIANO SCHMITT, YONARA 

CLAUDIA RISCAROLLI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. De início 

verifico que a parte autora, até a presente data, não trouxe aos autos 

quaisquer provas da hipossuficiência alegada na exordial, frise-se, é 

importante ter em vista que apenas a alegação de hipossuficiência não se 

faz suficiente para a concessão do benefício. A Constituição da República 

Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. Nesse sentido, posiciona-se o doutrinador Alexandre Morais, 

vejamos: “Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

inclusive pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal 

de assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. 

Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e 

honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio 

Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição 

do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Ed. Atlas, 

São Paulo, 2011). Não obstante, a mais recente jurisprudência do e. TJMT, 

tem se posicionado no sentido de que a parte que requer a concessão do 

benefício deve trazer aos autos elementos suficientes a possibilitar a 

análise da verossimilhança da alegação de pobreza, pelo julgador, antes 

da concessão da benesse, pois, frise-se, a assistência judiciária gratuita 

somente deve ser concedida em caráter excepcional. Vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe.” (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 

13645/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019) Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos capazes de 

comprovarem sua insuficiência de recursos. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

r e t o r n e m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s .  V i n c u l e - s e  a o  f e i t o 

1000741-78.2018.8.11.0044. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 03 de julho de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000113-55.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SCHMITT (AUTOR(A))

YONARA CLAUDIA RISCAROLLI (AUTOR(A))

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000113-55.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): RICARDO SCHMITT, RAFAEL CRISTIANO SCHMITT, YONARA 

CLAUDIA RISCAROLLI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. De início 

verifico que a parte autora, até a presente data, não trouxe aos autos 

quaisquer provas da hipossuficiência alegada na exordial, frise-se, é 

importante ter em vista que apenas a alegação de hipossuficiência não se 

faz suficiente para a concessão do benefício. A Constituição da República 

Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. Nesse sentido, posiciona-se o doutrinador Alexandre Morais, 

vejamos: “Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

inclusive pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal 

de assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. 

Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e 

honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio 

Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição 

do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Ed. Atlas, 

São Paulo, 2011). Não obstante, a mais recente jurisprudência do e. TJMT, 

tem se posicionado no sentido de que a parte que requer a concessão do 

benefício deve trazer aos autos elementos suficientes a possibilitar a 

análise da verossimilhança da alegação de pobreza, pelo julgador, antes 

da concessão da benesse, pois, frise-se, a assistência judiciária gratuita 

somente deve ser concedida em caráter excepcional. Vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 
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é medida que se impõe.” (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 

13645/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019) Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos capazes de 

comprovarem sua insuficiência de recursos. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

r e t o r n e m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s .  V i n c u l e - s e  a o  f e i t o 

1000741-78.2018.8.11.0044. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 03 de julho de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000113-55.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SCHMITT (AUTOR(A))

YONARA CLAUDIA RISCAROLLI (AUTOR(A))

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000113-55.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): RICARDO SCHMITT, RAFAEL CRISTIANO SCHMITT, YONARA 

CLAUDIA RISCAROLLI RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. De início 

verifico que a parte autora, até a presente data, não trouxe aos autos 

quaisquer provas da hipossuficiência alegada na exordial, frise-se, é 

importante ter em vista que apenas a alegação de hipossuficiência não se 

faz suficiente para a concessão do benefício. A Constituição da República 

Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. Nesse sentido, posiciona-se o doutrinador Alexandre Morais, 

vejamos: “Ao Estado foi imposto o dever de prestar assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

inclusive pagamento de advogado quando da inexistência de órgão estatal 

de assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. 

Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e 

honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio 

Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de Morais, Constituição 

do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª Edição, Ed. Atlas, 

São Paulo, 2011). Não obstante, a mais recente jurisprudência do e. TJMT, 

tem se posicionado no sentido de que a parte que requer a concessão do 

benefício deve trazer aos autos elementos suficientes a possibilitar a 

análise da verossimilhança da alegação de pobreza, pelo julgador, antes 

da concessão da benesse, pois, frise-se, a assistência judiciária gratuita 

somente deve ser concedida em caráter excepcional. Vejamos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe.” (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 

13645/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019) Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos capazes de 

comprovarem sua insuficiência de recursos. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

r e t o r n e m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s .  V i n c u l e - s e  a o  f e i t o 

1000741-78.2018.8.11.0044. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 03 de julho de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000070-21.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GAMBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN FEITOSA DA COSTA DINIZ (REQUERIDO)

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono 

da parte autora para comparecer acompanhado do mesmo, à audiência 

designada para o dia 07/05/2020, às 16h:30min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000400-18.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000400-18.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): DEBORA DE SOUZA RÉU: MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT 

Processo nº 253-43.2018.811.0014 (Cód. 85513) Vistos. Analisando os 

autos, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBO 

a inicial. Ainda, oportuno consignar que é desnecessária neste momento a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, cite-se o 

requerido para, querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o 

disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as 

advertências legais do artigo 344 do Código de Processo Civil. Defiro o 

pedido da justiça gratuita, eis que preenche os requisitos para concessão 

do benefício. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 03 de julho de 19. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000401-03.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000401-03.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): LUZIA DE FATIMA CAMPOS RIBEIRO RÉU: MUNICIPIO DE 

PARANATINGA-MT Vistos. De início verifico que a parte autora, até a 

presente data, não trouxe aos autos quaisquer provas da hipossuficiência 

alegada na exordial, frise-se, é importante ter em vista que apenas a 

alegação de hipossuficiência não se faz suficiente para a concessão do 

benefício. A Constituição da República Federativa do Brasil no inciso 

LXXIV, do artigo 5º, que o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse sentido, 

posiciona-se o doutrinador Alexandre Morais, vejamos: “Ao Estado foi 

imposto o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, inclusive pagamento de advogado 

quando da inexistência de órgão estatal de assistência jurídica (STF – 

Pleno – Rextr. N. 103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, 

Seção I, 8 dez. 1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. 
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n. 25.841-1/RJ – Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: 

Alexandre de Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação 

Constitucional, 8ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011). Não obstante, a 

mais recente jurisprudência do e. TJMT, tem se posicionado no sentido de 

que a parte que requer a concessão do benefício deve trazer aos autos 

elementos suficientes a possibilitar a análise da verossimilhança da 

alegação de pobreza, pelo julgador, antes da concessão da benesse, 

pois, frise-se, a assistência judiciária gratuita somente deve ser concedida 

em caráter excepcional. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – 

DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE 

DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que 

não se verifica na hipótese. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da 

concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os 

elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. 

Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte a 

negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.” (N.U 

0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 13645/2017, DESA.HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Ante o exposto, nos 

termos da fundamentação supra, determino a intimação da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos capazes 

de comprovarem sua insuficiência de recursos. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, 

retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 03 de julho de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000945-88.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES BONILHA (REU)

ELISANGELA APARECIDA MARIOTINI BONILHA (REU)

LEANDRO MARIOTINI BONILHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000945-88.2019.8.11.0044. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: LEANDRO MARIOTINI BONILHA, 

MARCELO ALVES BONILHA, ELISANGELA APARECIDA MARIOTINI 

BONILHA Intime-se a parte autora para, em 05 dias, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Paranatinga/MT, 5 de julho de 2019. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000054-33.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MARCOS TOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YAM EVANGELISTA CHAGA OAB - MT26808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o patrono 

da parte autora para comparecer acompanhado do mesmo, à audiência 

designada para o dia 07/05/2020, às 13h:30min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000364-73.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1000364-73.2019.8.11.0044. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS CARVALHO DE REZENDE REQUERIDO: 

INSS Vistos. Ponderam as alegações de hipossuficiência, de forma que 

defiro o pedido de justiça gratuita. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do 

direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para 

se manifestar no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 18 de julho de 

2019. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001079-18.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 17h:00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001068-86.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 16h:40min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001280-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ROSA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO Processo: 1001280-44.2018.8.11.0044. 

AUTOR(A): GILSON ROSA XAVIER RÉU: MUNICIPIO DE PARANATINGA 

Vistos. Compulsando detidamente o presente feito, constato que a parte 

autora requereu na exordial a concessão da justiça gratuita. Pois bem. De 

início verifico que a parte autora, até a presente data, não trouxe aos 

autos quaisquer provas da hipossuficiência alegada na exordial, frise-se, 

é importante ter em vista que apenas a alegação de hipossuficiência não 
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se faz suficiente para a concessão do benefício. A Constituição da 

República Federativa do Brasil no inciso LXXIV, do artigo 5º, que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Nesse sentido, posiciona-se o doutrinador 

Alexandre Morais, vejamos: “Ao Estado foi imposto o dever de prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos, inclusive pagamento de advogado quando da inexistência de 

órgão estatal de assistência jurídica (STF – Pleno – Rextr. N. 

103.950-0/SP. Rel. Min. Oscar Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 8 dez. 

1985, p. 17.477) e honorários de perito (STJ – 3ª T. Resp. n. 25.841-1/RJ – 

Rel. Min. Cláudio Santos – Ementário STJ, n. 9/551)”. (In: Alexandre de 

Morais, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 8ª 

Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011). Não obstante, a mais recente 

jurisprudência do e. TJMT, tem se posicionado no sentido de que a parte 

que requer a concessão do benefício deve trazer aos autos elementos 

suficientes a possibilitar a análise da verossimilhança da alegação de 

pobreza, pelo julgador, antes da concessão da benesse, pois, frise-se, a 

assistência judiciária gratuita somente deve ser concedida em caráter 

excepcional. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe.” (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 

13645/2017, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, 

Publicado no DJE 09/04/2019) Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra, determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos capazes de 

comprovarem sua insuficiência de recursos, sob a pena de indeferimento 

da petição inicial. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, retornem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, 18 de julho de 2019. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001082-70.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZINA OMELO KUIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 16h:20min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001061-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ARTUR POTRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Processo nº 1001061-94.2019.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação de 

cobrança proposta por LUIS ARTUR POTRICH em desfavor de 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PARANATINGA, ambos já qualificados nos 

autos, em que pugna, incialmente, pela concessão da justiça gratuita. I – 

DA JUSTIÇA GRATUITA De elementar conhecimento que, nos termos do 

artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes 

sejam beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário que se 

acoste nos autos comprovante de renda ou declaração, de próprio punho 

ou por representantes com poderes específicos, de que não tem 

condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento 

próprio ou de sua família. Acontece que tal requerimento deve ser feito 

fundamentadamente, o que não foi o caso, eis que o autor se limitou em 

dizer que não tem condições financeiras. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, do NCPC, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para 

que comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, 

ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, bem como as de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 31 de julho de 2019. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001064-49.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ARRUDA MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

 

Processo nº 1001061-94.2019.8.11.0014 VISTO, Trata-se de ação de 

cobrança proposta por ANTÔNIO DE ARRUDA MAIA em desfavor de 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos já qualificados nos autos, em que 

pugna, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. I – DA JUSTIÇA 

GRATUITA De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil, para que as partes sejam 

beneficiadas com a gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos 

autos comprovante de renda ou declaração, de próprio punho ou por 

representantes com poderes específicos, de que não tem condições de 

pagar as custas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de 

sua família. Acontece que tal requerimento deve ser feito 

fundamentadamente, o que não foi o caso, eis que o autor se limitou em 

dizer que não tem condições financeiras. Deste modo, nos termos do 

artigo 321, do NCPC, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para 

que comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, 

ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, bem como as de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 31 de julho de 2019. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001102-61.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 16h:00min.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000638-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARTINS PEREIRA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 592 de 813



BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000531-90.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL APARECIDO MILTON BATISTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001100-91.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 15h:40min.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000473-87.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR CREMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO HERBERTS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001379-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA POINDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 15h:20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001367-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA POINDUQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 15h:00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001240-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON CAUTU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 14h:40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001265-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY MAGARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 14h:20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001088-77.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MATO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 
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audiência designada para o dia 14/05/2020, às 14h:00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000009-63.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL SAGUMSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 14/05/2020, às 13h:30min.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001776-39.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIR DALAVECHIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Proces VISTO, Cuida-se de ação revisional de contrato bancário, ajuizada 

por DEONIR DALAVECHIA em face de BANCO DO BRASIL, ambos 

devidamente qualificados nos autos. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novel Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, após minudente análise dos autos, exsurge-se que malgrado não 

haver requerimento de gratuidade de justiça e, quiçá, documentos que, 

porventura, atestassem eventual hipossuficiência do autor, não se 

vislumbra, também, comprovante de recolhimento das custas e despesas 

de distribuição. Soma-se que o sistema PJe não encontrou qualquer guia 

emitida vinculada aos presentes autos. Imperiosa, portanto, a emenda da 

inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante de 

recolhimento das custas iniciais de preparo, sob pena de cancelamento da 

distribuição, indeferimento da inicial e, consequentemente, extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000787-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERNANDES PIVETA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO - Nos termos da Portaria nº 

01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento. Informo 

ainda que a guia deverá ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - 

Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia de Diligência, 

encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos 

termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100320 Nr: 2229-51.2019.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mineração e Agropecuária Pedra Grande S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jose Vigolo, Luiz Carlos da Silva, Valdir 

Carlos Cremonez, Marina Lucia Lopes Cremonez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PAULO GROTTI - 

OAB:4412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca das correspondências devolvidas às fls. 319 e 320.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25203 Nr: 1235-72.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Giongo, Carmen Lúcia Oliveira Giongo, 

Fazenda Leonardo Participações S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Corrêa da Silva - 

OAB:88337/SP, Gabriel Felicio Giacomini Rocco - OAB:246281/SP, 

Ronaldo de Lima Croce - OAB:211863/SP, Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681, JOAQUIM BERGER GOULART NETTO - OAB:11.269, 

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB:11.269, THYAGO 

RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/O

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar as partes para no 

prazo de 5 (cinco) dias para manifestarem acerca da proposta de 

honorários do perito às fls. 1.560/1.579.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13040 Nr: 1705-79.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervázio Alves de Oliveira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gratec Formularios Continuos Ltda, Ademir 

Eberhart, Maria das Graças Freitas de Oliveira, Manoel Gimenez Pereira, 

Terezinha Raquel Rejas Ramires, Valdir Carlos Cremonez, Gratec 

Formularios Continuos Ltda, Mineração e Agropecuária Pedra Grande S.A, 

Edmar Guedes de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gervásio Oliveira - OAB:3592, 

Luiz Eduardo Pradebon - OAB:6720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Caldeira Ribeiro - 

OAB:172855, Danilo Henrique Fernandes - OAB:9.866/MT, Jandir 

Lemos - OAB:12541-A/MT, João Fábio Azevedo e Azeredo - 

OAB:182.454/SP, Julierme Romero - OAB:6240/MT, Luiz Eduardo 

Pradebon - OAB:6720, Roberto Ferreira da Silva - OAB:12.515/MT, 

Vanderlei Chilante - OAB:3533-A

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte Executada 

para no prazo de 10 dias, manifestar acerca do cumprimento da Carta 

Precatória (fls. 1.098/1.104).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 984 Nr: 425-83.1998.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Ferreira Lima - Casa Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves de Souza Filho - 

OAB:6293-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691/A

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida 

para no prazo 05 (cinco)dias proceder com a vista requerida, sob pena de 

novo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14470 Nr: 866-20.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osório de Almeida Nascimento Costa, Maria Cristina 

Pizarro Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda, Joel Teixeira da Silva, 

Lindomar Bett, JOSÉ FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Regis Galvão Filho - 

OAB:147387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicel Anésio Titto - 

OAB:89.798-SP, Marco Antonio Pizzolato - OAB:68647/SP, MARCO 

AURÉLIO DE BARROS MONTENEGRO - OAB:45.666/SP, Mayana 

Cristina Cardoso Cheles - OAB:308662/SP

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

no prazo 05 (cinco)dias manifestar acerca da decisão de fls 477/478.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67189 Nr: 511-24.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Marques Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

no prazo 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010716-10.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes dos termos do r. despacho proferido no ID 29401714.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-89.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI T.P.RAUBER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI OAB - PR78764 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONICLEI DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

parte autora dos termos da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000562-13.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAMIR APARECIDA MOREIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

parte autora dos termos da r.sentença proferida no ID 29494962.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000735-37.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte promovente dos termos da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça juntada no ID 29591719, bem como para informar o atual endereço 

da parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

dos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre a 

petição juntada no ID 29533005, bem como para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-45.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES BATISTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação juntada nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000324-57.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LOTARIO BACH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000324-57.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 
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[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, 

Restabelecimento]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: LOTARIO BACH Endereço: PA CACHIMBO II, TRAVESSÃO 08,, 

LOTE 176, DISTRITO UNIÃO DO NORTE, ZONA RURAL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA DAS 

ITAÚBAS, - DE 3426 A 3718 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT 

- CEP: 78550-284 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da parte autora, 

na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca da prova acrescida 

(laudo pericial ID 29704420), no prazo da lei. Peixoto de Azevedo , 28 de 

fevereiro de 2020. Maria Claudia Silva Policarpo (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000386-34.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO(A))

JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT24855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000386-34.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 12.387,32 ESPÉCIE: 

[Bancários, Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela 

Específica]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

JOAO DA CONCEICAO Endereço: Rua Pará, 446, Mãe de Deus, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

CETELEM S.A. Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DOS POLOS PASSIVO e ATIVOS da Sentençça proferida nos 

autos do processo acima identificado vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 28 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95301 Nr: 617-44.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) do réu para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29.4.2020 às 

15h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69218 Nr: 2723-52.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA THAIS POLICARPO 

DA SILVA - OAB:24.426-B, JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 FINALIDADE: Intimar os(as) advogados(as) do réu para comparecer em 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27.04.2020 às 

14h e 15 min, bem como da expedição de carta precatória a Comarca de 

Guarantã do Norte-MT, visando a inquirição da testemunha, policial militar, 

Timóteo Lucena Pessoa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94106 Nr: 4198-04.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilene Alves - 

OAB:7474/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para comparecer 

em audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22.4.2020 às 

15h30min, acompanhado das testemunhas apresentadas à fl. 68, 

devendo, ainda, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos os 

instrumento constitutivo.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000191-11.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR CRISTINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000191-11.2020.8.11.0013. AUTOR(A): 

ELISMAR CRISTINO DE SOUZA REU: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos 

Conforme é cediço, apesar de a presunção de hipossuficiência decorrer 

diretamente da simples alegação da parte, o juízo não age como autômato, 

podendo e devendo aquilatar na prova dos autos, se existe mesmo 

plausibilidade na declaração da parte de necessitar do benefício legal para 

poder demandar. A assistência judiciária gratuita remonta suas origens no 

século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 72, fez 

menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que percebe 

e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado de 

pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 
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entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 98 da Lei 13.105/15. O art. 98 da Lei n. 

13.105/15, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da República – norma 

suprema – traga previsão expressa de que para o usufruto do benefício 

da assistência judiciária gratuita é necessária comprovação da 

insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem admitido a simples 

declaração da parte como presunção juris tantum de carência. Entretanto, 

como se trata de presunção relativa, caso haja provas nos autos de que a 

parte tenha condições para arcar com as despesas do processo, o 

pedido pode e deve ser indeferido, na forma do §2º do art. 99 da Lei n. 

13.105/15: § 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 98 da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputo ausente 

comprovação robusta da situação de hipossuficiência econômica e 

financeira do autor, ao revés, tenho que há provas de que o requerente 

possui condições de arcar com as despesas do processo. Ademais, 

“determinado período de dificuldade financeira não caracteriza 

hipossuficiência de recursos para isenção das despesas judiciais.”[1] 

Insta salientar decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso acerca do tema: Número: 3283 Ano: 2012 Magistrado 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA AÇÃO OU 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. Não há previsão em lei 

para recolhimento diferido das custas processuais, logo não cabe tal 

pretensão; se a parte reúne patrimônio de considerável expressão, não é 

porque o valor das custas se apresenta de alta quantia que deve ser 

deferido o benefício da gratuidade da Justiça, o qual somente se acomoda 

aos realmente impedidos de suportar a carga financeira para custear o 

acesso ao Judiciário. (g.n.) Por derradeiro, faz-se imprescindível destacar 

trecho do voto do Exmo. Sr. Desembargador Orlando Perri quando do 

julgamento supracitado: É de se destacar, mais uma vez: o acesso à 

Justiça não é uma futilidade ou algo supérfluo e que pagar as despesas 

pelo uso da máquina judiciária é tão relevante quanto qualquer outro 

serviço essencial. E assim sendo, cabe salientar que o benefício da lei se 

destina aos litigantes que não possam – de fato – arcar com as despesas 

do processo e não àqueles que não querem despender – de uma só vez – 

um valor que não estava programado a ser despendido. Em outras 

palavras: se o patrimônio do agravante é considerável e ele não possui, 

em dinheiro, o valor para recolhimento das custas, caso realmente se 

interesse em litigar pelos direitos que afirma possuir, deve procurar uma 

saída para essa questão, seja alienando bens de seu patrimônio, seja 

gravando-os de ônus real, seja tomando emprestado o valor necessitado, 

mas algo que não cabe é pretender isentar-se do dever de pagar pelo uso 

do serviço forense, que, insista-se, é um serviço público tão indispensável 

e relevante como qualquer outro. Forçoso concluir que o requerente não 

tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas 

processuais, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que é 

efetivamente um direito constitucional para aqueles que efetivamente não 

tem como ter o seu pleito apreciado sem detrimento do sustento familiar. 

Ante todo o exposto: I – INDEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, 

§2º, da Lei n. 13.105/15. II – INTIME-SE a parte autora para regularização 

do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 

1.7.11.1 da CNGC. III – Cumpra-se. [1] PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Nº 92943/2011 - CLASSE CNJ - 202 -COMARCA DE 

ARENÁPOLIS – Rel. DES. MARCOS MACHADO

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1003374-24.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA GUAPORE ENERGETICA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA AGUIAR DE PAIVA LEMOS (REU)

ALUISIO CINTRA LEMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003374-24.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

NOVA GUAPORE ENERGETICA S/A REU: MARIA CANDIDA AGUIAR DE 

PAIVA LEMOS, ALUISIO CINTRA LEMOS Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000480-75.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIRLEY LAZARO GOMES DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR AS PARTES QUANTO AO LAUDO MÉDICO PERICIAL JUNTADO 

PELO PERITO. PONTES E LACERDA/MT, 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003209-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KASSANDRA ASSIS SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1003209-74.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

KASSANDRA ASSIS SILVEIRA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, Nomeio como peritos nos autos Dr. 

RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO, independentemente de compromisso, 

que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, 

ambos do Código de Processo Civil), bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes. Intimem-se os peritos, bem 

como as partes e seus advogados, para que compareçam no prédio do 
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Fórum local a fim de que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo 

ato deve ser agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com 

o perito nomeado para estabelecer dia e hora. Deverão os peritos 

responder os quesitos do Juízo, bem como os apresentados pelas partes. 

Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) Idade do examinado; 3) Data 

da perícia; 4) O examinado está acometido por alguma deficiência; 5) Em 

caso positivo, descrever a deficiência, história (incluindo data de início) e 

grau da deficiência; 6) Em caso positivo ao quesito 04, se o examinado 

está incapacitado para a vida independente e para o trabalho em virtude 

da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 04, há a necessidade de 

acompanhamento de outras pessoas para a vida diária como ajuda na 

alimentação, na higiene, para se vestir, para passear? Intimem-se as 

partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do Código de 

Processo Civil). Arbitro os honorários periciais no valor de R$ 600,00, na 

forma do artigo 1.º e artigo 3.º, ambos da Resolução n.º 541/2007, do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002396-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INCORPORADORA NOVO HORIZONTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY EDUARDO LOBO DOS SANTOS (REU)

ALESSANDRA SOUZA FERRAZ DOS SANTOS (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimo a vossa senhoria na qualidade de polo ativo para 

comparecer a audiencia de conciliação - CEJUSC de Pontes e Lacerda, 

designada para 26/03/2020 as 14:00 Pontes e Lacerda/MT, 28 de 

fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87575 Nr: 5278-09.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Barbosa Soares, Edneia 

Amaral Tiburcio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88537 Nr: 471-09.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Duarte de Oliveira, Elias Martins Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154913 Nr: 10359-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 Vistos.

Dê-se vistas às partes quanto à informação de Ref: 138.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168597 Nr: 4399-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenira Costa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverson Trigo Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, como medida coercitiva objetivando a efetivação da presente 

execução, determino:

01 - SUSPENSÃO da Carteira Nacional de Habilitação do executado, até o 

pagamento da presente dívida.

02 – APREENSÃO do passaporte do executado até o pagamento da 

presente dívida.

03 - Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito e à Superintendência 

da Polícia Federal para apreensão dos passaportes, com cópias da 

presente decisão.

04 - Determino, ainda, o cancelamento dos cartões de crédito do 

executado até o pagamento da presente dívida. Oficie-se às empresas 

operadoras de cartão de crédito Mastercard, Visa, Elo, Amex e Hipercard, 

para cancelar os cartões do executado, com cópia da presente decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163029 Nr: 1777-71.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene Maciel de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15642/O

 Vistos.

Intime-se o perito para que, em dez dias, manifeste-se quanto petição de 

Ref: 119, bem como acerca da necessidade de realização de vistoria 

interna do imóvel.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52202 Nr: 3626-93.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELSON MIURA, Cpf: 92924328853, Rg: 

5.663.102, Filiação: Misao Miura e Sinao Miura, data de nascimento: 

24/10/1952, brasileiro(a), natural de Andradina-SP, casado(a), engenheiro 

civel-ex.prefeito municipal e atualmente em local incerto e não sabido 

LUCILIA KAZUMI MAEDA MIURA, Cpf: 23615885953, Rg: 1020562, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimá-los acerca da penhora realizada no imóvel de nº 4.565 

do CRI (fls. 1.117/1.120).

Despacho/Decisão: Acolho o pedido ministerial, expeça-se ofício ao CRI 

conforme o requerido.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luis Eduardo Oliveira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2019
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Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 3542-29.2008.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Gaspar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido, expeça-se alvará.

Após a venda, devendo prestar constas conforme a cota ministerial.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000377-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000377-68.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO 

CÍVEL (241) PARTE AUTORA: REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

CRUZ PARTE RÉ: REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Tendo em vista 

o teor dos documentos juntados (IDs 29680611 e 29680612), abro vista 

dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

28/02/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002656-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENEIR GOMES CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão do Trânsito em Julgado Dados do processo: Processo: 

1002656-61.2018.8.11.0013; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7). Certifico que a 

sentença proferida nos autos (ID 26448408) transitou em julgado sem 

interposição de recurso em 11 de fevereiro de 2020. Pontes e Lacerda 

(MT), 28 de fevereiro de 2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002744-65.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO DE JESUS BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão do Trânsito em Julgado Dados do processo: Processo: 

1002744-65.2019.8.11.0013; Valor causa: R$ 13.356,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7). Certifico que a 

sentença proferida nos autos (IDs 25344554 e seguintes) transitou em 

julgado sem interposição de recurso em 23 de janeiro de 2020. Pontes e 

Lacerda (MT), 28 de fevereiro de 2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003125-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON BRUNO OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003125-73.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: JEFERSON BRUNO OLIVEIRA SILVA Certifico que decorreu 

o prazo concedido à parte executada sem que houvesse manifestação. 

Assim, intimo a parte exequente para requerer o que entender cabível, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/02/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002673-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão do Trânsito em Julgado Dados do processo: Processo: 

1002673-63.2019.8.11.0013; Valor causa: R$ 3.992,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7). Certifico que a 

sentença proferida nos autos (IDs 25346255 e seguintes) transitou em 

julgado sem interposição de recurso em 23 de janeiro de 2020. Pontes e 

Lacerda (MT), 28 de fevereiro de 2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000032-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão do Trânsito em Julgado Dados do processo: Processo: 

1000032-05.2019.8.11.0013; Valor causa: R$ 11.137,50; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7). Certifico que a 

sentença proferida nos autos (ID 28516551) transitou em julgado sem 

interposição de recurso em 21 de fevereiro de 2020. Pontes e Lacerda 

(MT), 28 de fevereiro de 2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000118-39.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MIGUELINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NASCIMENTO ROCHA OAB - RO9067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000118-39.2020.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

MIGUELINA DO NASCIMENTO PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A Certifico 

que a contestação apresentada nos autos (IDs 29484355 e seguintes) é 

tempestiva. Assim, intimo a parte autora para apresentar impugnação, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/02/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001721-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI RUFATTO (AUTOR(A))

MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA (REU)

BRUNO SOUZA OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001721-21.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA. AUTOR (A): IVONEI RUFATTO. RÉU: 

WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA. RÉU: BRUNO SOUZA OLIVEIRA. Vistos. 

Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que não há nos autos 

instrumento procuratório outorgado pelo requerido Bruno Souza de 

Oliveira em favor do causídico que o representa (ID n.º 22777859). 

Portanto, nos termos do art. 76, “caput”, do NCPC, SUSPENDO o processo 

a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, a irregularidade da 

representação da parte seja sanada, juntando-se aos autos o devido 

instrumento procuratório, sob pena de lhe ser decretada a revelia, 

conforme prevê o inciso II do artigo acima mencionado. Após, à conclusão. 

INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 20 de janeiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000641-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DALZIRO RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO DE ANDRADE (TESTEMUNHA)

José Aparecido Gonçalves (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000641-22.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

CARLOS ALBERTO MONTEIRO PARTE RÉ: EXECUTADO: CAB PONTES E 

LACERDA LTDA Tendo em vista o teor da manifestação da parte 

executada (IDs 26874264 e seguintes), intimo a parte exequente para 

requerer o que entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

28/02/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-38.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000379-38.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA DA CRUZ PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 28353919 e 

28353920), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 28/02/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003043-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MATIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA BALBUENA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003043-42.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: GUARDA 

(1420) PARTE AUTORA: REQUERENTE: JOSE CARLOS MATIAS DE 

ALMEIDA PARTE RÉ: REQUERIDO: CRISTIANE APARECIDA BALBUENA 

FERREIRA Certifico que decorreu o prazo concedido à parte ré sem que 

houvesse manifestação. Assim, intimo a parte autora para requerer o que 

entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/02/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003271-17.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C. CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA IZIDIO DO AMARAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003271-17.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): C. 

CELIDONIO NETO & CIA LTDA - ME PARTE RÉ: REU: VANESSA IZIDIO DO 

AMARAL Certifico que decorreu o prazo concedido à parte ré sem que 

houvesse manifestação. Assim, intimo a parte autora para requerer o que 

entender cabível, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/02/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 
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eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003704-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FARIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEDALI GUIMARAES FROSSARD OAB - MT18633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANOR FARIA PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003704-21.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): IVANETE 

FARIA PEREIRA PARTE RÉ: REU: IVANOR FARIA PEREIRA Certifico que 

decorreu o prazo concedido à parte ré sem que houvesse manifestação. 

Assim, intimo a parte autora para requerer o que entender cabível, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/02/2020. GEAN CARLOS BALDUINO 

JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003389-90.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. L. (AUTOR(A))

H. H. G. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA OAB - MT26093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. C. O. L. (REU)

T. P. D. A. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003389-90.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): HITARO 

HUGO GONCALVES LANGER, FLAVIANA GONCALVES LANGER PARTE 

RÉ: REU: TV PORTAL DA AMAZONIA LTDA, TV CENTRO OESTE LTDA 

Certifico que as contestações apresentadas nos autos (IDs 28426853, 

28426861, 29157435 e 29157437) são tempestivas. Assim, intimo a parte 

autora para apresentar impugnação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 

28/02/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 

2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - 

Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000829-78.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO ALVES DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000829-78.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

CONSTANTINO ALVES DE ASSIS PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 

28218366 e 28218368), abro vista dos autos às partes para 

manifestação, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 28/02/2020. GEAN 

CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA APARECIDA ALVES 09738864801 (AUTOR(A))

DALVINA APARECIDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA OAB - MT9053-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000080-61.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): DALVINA 

APARECIDA ALVES 09738864801, DALVINA APARECIDA ALVES PARTE 

RÉ: REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Tendo em vista a homologação da proposta de honorários periciais (ID 

28324979), abro vista dos autos às partes para manifestação, em 

observância à decisão proferida (ID 21253646), no prazo legal. Pontes e 

Lacerda, 28/02/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 22515 Nr: 1858-11.2004.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Paulo Miranda da Silva, Eunice Madi Miranda, Hélio 

Maróstica, Maria Regina Padovan Maróstica, Osmar Saram, Osmar Saran, 

Nestor Soares de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni, José Piratininga da Silva, JOÃO 

VITAL DE SOUZA, Helio Policarpo, Marcos Pinto de Lima, Alfeu Correa de 

Sousa, MANOEL POLICARPO, Lauro José de Souza, Maria Aparecida 

Gomes, LAURINDO JOSÉ DE SOUZA, APARÍCIO CARDOSO DE LIMA, 

Mauricio Braga, Marcilio Pinto de Souza, Antonio Holanda, Arlindo Braga, 

Espolio de Josef Barbka, Lúcio Alcântara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonino Moura Borges - 

OAB:839/MS, Edmar Dorado Rodrigues - OAB:5081, IRAJA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:11987, JOSÉ CARLOS REZENDE - OAB:9146, JOSÉ 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A

 Autos do processo nº. 1858-11.2004.811.0013

Cód. nº. 22515

Vistos.

De inicio, OFICIE-SE ao Cartório de Imóveis da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

cancelamento das averbações de existência da presente ação, nos 

imóveis sob matrícula de nº 6.744 (“AV-6”, retificado no “AV-8”) e 

matrícula de nº 9.944 (“AV-5”, retificado no “AV-7”).

Ademais, tendo em vista a informação do falecimento do 

requerido/executado Nestor Soares de Salles, SUSPENDO o curso da lide, 

nos termos do art. 313, I, do NCPC.

Por consequência, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados 

e via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a cópia 

da certidão de óbito do requerido acima citado, bem como o termo de 

inventariante de Aline Silva de Salles.

Com a apresentação dos documentos acima, à conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 19 de fevereiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84675 Nr: 2196-67.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesulino Aureliano Costa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2196-67.2013.811.0013

Cód. nº. 84675

Vistos.

Considerando que o recurso interposto nos autos já foi devidamente 

julgado, conforme fls. 134/135vº, INDEFIRO o pedido de fl. 137.

Desta forma, DETERMINO a intimação pessoal da parte exequente, por 

meio de carta postal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a 

realização dos atos necessários a imprimir regularidade à marcha do 

processo, sob pena de extinção (art. 318, parágrafo único, c/c o art. 485, 

III, §1º, ambos do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Pontes e Lacerda, 19 de fevereiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63161 Nr: 3502-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoeste Industria e Comercio de Carne 

Ltda-ME, Paulo Sérgio da Cruz, Evandra Oliveira Silva, Alípio Gomes do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3502-42.2011.811.0013

Cód. nº. 63161

Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de carta postal, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, promova a realização dos atos necessários a imprimir 

regularidade à marcha do processo, sob pena de extinção (art. 318, 

parágrafo único, c/c o art. 485, III, §1º, ambos do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Pontes e Lacerda, 20 de fevereiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93709 Nr: 4761-67.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO FERNANDES DE SOUZA, Cpf: 

30383110149, Rg: 264.070, Filiação: Zumira Fernandes de Souza e 

Raimundo José de Souza, data de nascimento: 15/01/1962, brasileiro(a), 

natural de Pombal-PB, convivente, mototaxista, Telefone 99356 7349. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 10 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): Quantia em dinheiro de R$ 511,21 (quinhentos e 

onze reais e vinte e um centavos), via Sistema BACENJUD 2.0; HONDA/CG 

125 TITAN, 1998/1999, JYV2812, 9C2JC250XWR043734, via Sistema 

RENAJUD.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

 Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 2020

Gean Carlos Balduino Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25494 Nr: 546-63.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stamp Distribuidora de Malhas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Sidnei Guedes Ferreira - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAINEZ NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:5006, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127

 Certifico que intimo a parte autora para que providencie o pagamento da 

diligência (http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo 

legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 140043 Nr: 3707-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Delson Fortes Vaz, Mateus Rocha 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP

 Vistos, etc.

Considerando as ocorrências acima, nomeio o NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS DA UNEMAT para atuar na defesa do acusado Francisco 

Delson Fortes Vaz até o final da demanda, objetivando dar regular 

prosseguimento ao feito.

A atuação do NPJ ocorrerá de forma graciosa, sem arbitramento de 

honorários advocatícios.

Intime-se o NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS para que assuma o 

compromisso, ou aponte o desinteresse na nomeação, manifestando-se 

nos autos no prazo de 03 (três) dias.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 203660 Nr: 9941-88.2019.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Siqueira da Costa 

Bertaioli - OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 Vistos.

Considerando as ocorrências acima, DETERMINO o cumprimento da 

decisão de ref. 18, de modo que, deve a Secretaria desta Vara oficiar o 

Setor Psicossocial deste juízo, para que, juntamente com as partes 

ajustem dia e horário das visitas supervisionadas às menores.
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Ademais, Oficie-se a equipe multidisciplinar deste juízo para que 

encaminhe o laudo referente as visitas realizadas às residências das 

partes, conforme determinado.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 207332 Nr: 242-39.2020.811.0013

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JULIA DE PAULA COSTA, Rafaela da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SIQUEIRA DA COSTA 

BERTAIOLI - OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, MATHEUS SALOMÉ DE SOUZA - 

OAB:24554/O, Odário Greque Ferraz - OAB:4.170-B/MT

 Vistos.

Por tratar-se de ação em que há interesse de menor, postergo a análise 

do pedido (ref. 15) após a apreciação do Órgão Ministerial.

Ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151117 Nr: 8500-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everson Victor Conceição Carvalho, Sérgio 

Conceição Portilho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerente/requerida, para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no 

importe de XXXXXX, a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folhas XXX. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo XXX 

para recolhimento da guia de custas e XXX para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE”, selecionar a opção “Emitir Guia”, digitar “custas e 

taxas finais” e selecionar a opção que aparece, inserir o número único do 

processo e clicar em buscar, clicar em “Próximo”, preencher os campos 

com o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em “Gerar guia”. 

Será gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELANIA DE OLIVEIRA DUARTE (INTERESSADO)

SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MARIN (REQUERIDO)

ROSA HELENA DA SILVA MARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono das autoras para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GADOFORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono do requerido para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-34.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para 30.3.2020, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003086-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MEDEIRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE RODRIGUES (REQUERIDO)

ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para 6.4.2020, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000077-14.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DA SILVA CORDEIRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI DOS SANTOS DAVID (EXECUTADO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se acerca da certidão do 

meirinho.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000986-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FERNANDES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada para comprovar o pagamento da multa em 

favor do FUNAJURIS no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de 

certidão e encaminhamento para protesto.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003643-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003643-63.2019.8.11.0013. REQUERENTE: DANIEL SOARES 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

DANIEL SOARES GONCALVES em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PRELIMINARES MÉRITO Da 

análise dos autos verifico que restou incontroversa a falha na prestação 

de serviços da Reclamada, ante a suspensão indevida no fornecimento de 

energia elétrica na residência do Reclamante. Verossímeis as alegações 

da Reclamante ante a apresentação dos protocolos de atendimento, os 

quais não restaram impugnados pela Reclamada. Ademais, aduz a 

reclamada que a suspensão ocorreu devido a ausência de pagamento por 

parte do Reclamante, requerendo ao final o julgamento improcedente da 

exordial. Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 

do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados à reclamante. Quanto ao 

pedido de indenização por danos morais, entendo que merece 

acolhimento, vez que evidenciada a falha na prestação do serviço da 

Reclamada, ao suspender o fornecimento de energia elétrica, o que 

certamente gerou angústias e transtornos suficientes para emergir o 

direito à reparação pecuniária. Já no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Quanto 

ao pedido de devolução em dobro, não há que se falar, vez eu a cobrava 

fora baixada de forma administrativa e não houve pagamento por parte do 

reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, julgo PROCEDENTE para CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção 

monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004414-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. H. FERREIRA OTICA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004414-41.2019.8.11.0013. REQUERENTE: M. A. H. FERREIRA OTICA - 

EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Relatório. O 

Reclamante promoveu a reclamação nº 1002312-80.2018.8.11.0013, onde 

noticia a ocorrência de negativação de crédito indevida, aduzindo que ao 

cancelar seu plano junto a reclamada, lhe fora cobrada uma multa não 

pactuada decorrente de fidelização de plano, tendo, sido julgada 

IMPROCEDENTE A DEMANDA, pois não restou demonstrada a continuidade 

do plano, com resolução de mérito. Fundamento. Decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados 

nº 161 e 162, do FONAJE. Mérito. De todo o exposto, é possível extrair 

que o Reclamante não tem interesse processual na demanda, pela 

ocorrência da COISA JULGADA. Nesse sentido: “Ementa: SUBSCRIÇÃO 

DE AÇÕES. CRT. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 

INADIMPLEMENTO DA RÉ. OFERTA PÚBLICA ACEITA. PRETENSÃO À 

RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM A 

RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PARA A AQUISIÇÃO DA LINHA 

TELEFÔNICA. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

RECONHECIDA. REPETIÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA. PROCESSO 

EXTINTO, COM base NO ART. 267, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. Tendo transitado em julgado a decisão que reconheceu a 

improcedência do pedido, ante a ausência de documentos (extratos 

bancários) necessários para comprovar que o débito foi inadimplido, não 

se pode renovar a ação com base nos mesmos fundamentos e elementos 

de provas anteriores, sob pena de ofensa à coisa julgada formal e 

material. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (TJRS – 2ª T – RI 

nº 71003751211 – Rel. juiz Alexandre de Souza Costa Pacheco – j. 

06/06/2012) Ante o exposto, nos termos do art. 485, V, do CPC, indefiro a 

inicial, JULGANDO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

ante o reconhecimento da coisa julgada ocorrida no feito nº 

1002312-80.2018.8.11.0013. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA. Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003791-74.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE OLIMPIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003791-74.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ELAINE OLIMPIO PEREIRA 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELAINE 

OLIMPIO PEREIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. Em análise ao conteúdo fático e os documentos juntados nos 

autos do processo, verifico a necessidade da realização de períciano 

medidor da reclamante, não possível confirmar se houve ou não tal desvio 

de energia/ligação invertida. Portanto, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia, com a finalidade de verificar a 

autoria/existência da irregularidade no medidor, e consequentemente, 

solucionar o litígio. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem 

julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o 

art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA REFERENTE À INSTALAÇÃO QUE 

ESTAVA NO NOME DA AUTORA, PORÉM ELA ALEGA NUNCA TER 

RESIDIDO EM TAL ENDEREÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. 

IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO DEMONSTRANDO A TRANSFERÊNCIA DE 

TITULARIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. A autora alega que recebeu uma fatura referente a um endereço 

no qual nunca residiu. Analisando o CD de áudio trazido pela ré, 

verifica-se que há a transferência de titularidade do referido endereço 

para o nome da autora, informando seus dados. Contudo, impugnou a 

autora esta prova, alegando não ser a sua voz. Assim, diante da negativa 

do demandante, há a necessidade de perícia, analisar a prova trazida pela 

ré e verificar a autoria da ligação telefônica, rito este incompatível com o 

procedimento sumaríssimo instituído pela Lei 9.099/95. Afigura-se, assim, 

a complexidade na causa posta ao debate, pois, para a justa decisão da 

lide, é imprescindível a produção de prova pericial. FEITO EXTINTO, 

RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO. (Recurso Cível Nº 71004555389, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto José 

Ludwig, Julgado em 26/11/2013) Grifo nosso Partindo dessas premissas, 

bem como se apresentando necessária a realização de perícia para 

identificar a autoria/existência da irregularidade, outro caminho não há a 

não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da 

Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA. Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003008-82.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ERCY DIVINO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003008-82.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ERCY DIVINO FRANCO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. PRELIMINAR – PRESCRICÃO Aduz a 

reclamada que que a pretensão da reclamante prescreveu, contudo a 

prescrição é existente em casos onde a reclamada já tenha realizado o 

procedimento de incorporação, o que não restou provado em sede de 

contestação, deixo de acolher a preliminar. Nesse sentido: Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 18/07/2017 Restituição de valores. 

Rede elétrica rural. Construção. Recursos particulares. Apropriação pela 

concessionária. Prescrição quinquenal. Ação procedência. Valor. 

Reparação integral. É de cinco anos o prazo de prescrição para o 

ressarcimento de valores dispendidos na construção de rede particular de 

energia elétrica apropriada pela concessionária de serviço público para 

expansão de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o 

ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção de rede 

rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação desta pela 

concessionária pública do serviço de energia elétrica, cujo valor deve ser 

pago devidamente corrigido e com juros de mora, em função da vigência 

em nosso sistema do princípio da reparação integral. (TJ/RO – 2ª Câmara 

Cível, N.01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J. 

19/10/2011). (destaque nosso). MÉRITO Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. E considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

O reclamante pretende o ressarcimento dos valores despendidos para 

construção de rede de energia elétrica em sua propriedade rural, já que 

não era beneficiado com eletrificação, requerendo liminarmente a 

incorporação da referida rede à reclamada, pra que esta passe a ser 

responsável pelas manutenções. E encontrando-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante 

da hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise 

ao mérito da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os 

motivos. O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada 

tem ou não o dever de restituir valor gasto com a construção e 

manutenção da rede elétrica pelo reclamante. Em um primeiro momento, há 

que se perquirir acerca da incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em 

seu art. 151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de 

clareza solar quando prescreve que as concessionárias de serviços 

públicos de distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus 

patrimônios as redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a 

participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na 

realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por 

conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa 

concessionária revela-se prática abusiva. No caso, restou comprovada a 

utilização da rede de energia por outros consumidores. Assim, as 

concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder 

Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que 

exista interesse das partes em que sejam transferidas, e (...) os custos 

decorrentes dessa incorporação, incluindo a reforma das redes, serão 

considerados pela ANEEL nos processos de revisão tarifária. Sobre o 

assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL - 

INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 

O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO ? DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA ? RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a ?doação? 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 

ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 
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publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira ?doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES ? PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ? VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.?. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL ? DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) ? PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ?

LUZ PARA TODOS? ? PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? 

REJEITADAS ? DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ? CONDIÇÃO 

POTESTATIVA ? DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS ? 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE ? NÃO OCORRÊNCIA ? 

RECURSO DESPROVIDO.I ? Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II ? O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III ? O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV ? Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V ? Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI ? A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores ? que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo ? fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível ? Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para o próximo ano de 2017. Ademais, 

anoto, que prolongar o prazo para incorporação para após o decurso do 

prazo prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o 

coloca em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não 

podendo ser concebível. De igual modo, não há como se falar, in casu, em 

preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 

outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. 

No caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica 

pelo reclamante, no entanto, a reclamada impugnou o valor pleiteado pelo 

reclamante, assim, em análise aos fatos e documentos juntados pelo 

reclamante, tenho que o valor do dano material poderá ser arbitrado até 

mesmo por estimativa, na medida em que nesses casos, cabe ao 

magistrado avaliar se as pretensões deduzidas em juízo guardam 

consonância com as circunstâncias em que se deram os fatos. Desse 

modo, tenho que os valores trazidos pelo reclamante, estampados nos 

documentos constantes da inicial condizem com a realidade, ademais, a 

reclamada mesmo os impugnando, não trouxe provas de serem 

destoantes com o preço praticado no mercado, no mais, os recibos 

também comprovam os valores gastos com a manutenção da rede. Tal 

valor deverá sofrer incidência de correção monetária, pelo índice 

IGPM/FGV, desde a data do efetivo desembolso. Outrossim, os juros de 

mora, deverão ser restituídos a partir da citação no importe de 1% ao mês 

(artigo 11, §3º, da Resolução ANEEL 223/2003). No que concerne ao 

pedido de indenização por dano moral, entendo que o descumprimento 

contratual por parte da ré não causou ao autor sofrimento intenso, 

angústia demasiada ou abalo profundo em sua psique. Em verdade, 

configura mero aborrecimento, fato corriqueiro do cotidiano, e assim não 

há que se falar em dano moral a ser indenizado. DISPOSITIVO POSTO 

ISTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 

487, do Código de Processo Civil para DETERMINAR à incorporação da 

rede de energia elétrica objeto dos autos ao patrimônio da reclamada, bem 

como CONDENAR à reclamada a restituir ao reclamante os valores por ele 

despendidos para construção da rede elétrica (R$ 249,00 em 20/01/1995; 

R$ 150,00 em 03/04/1995 - ID 23798071), devidamente corrigido pelo 

IGPM/FGV desde cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003255-63.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003255-63.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ITAMAR PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados 
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Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. É o suficiente a relatar. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA 

Suscita a Reclamada que a parte Reclamante é parte ilegítima para figurar 

no polo ativo da presente reclamação, considerando que o Requerente 

ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS não é a titular do plano objeto do contrato, 

uma vez que a mesma encontra-se cadastrada somente em nome da 

empresa ITAMAR PEREIRA DOS SANTOS ME. Após analise os autos 

verifica-se que assiste razão a reclamada, eis que não restou 

demonstrada a titularidade da Reclamante, conforme faturas anexas ao 

processo em tela, pela reclamante, consta o nome da pessoa jurídica e 

não física. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. CADÁVER 

EM RESERVATÓRIO DA COPASA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA 

ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Para que 

a parte seja considerada legítima é necessário que sua posição 

processual (autor ou réu) coincida com a situação legitimadora, ou seja, 

decorra de previsão legal relacionada à pessoa ou ao objeto litigioso. Se 

não restou comprovado que o autor residia em São Francisco, à época 

dos fatos, deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo 

ativo da ação, que busca a indenização por dano moral em face do 

consumo de água fornecida pela ré. Preliminar de ilegitimidade ativa 

arguida em contrarrazões e acolhida. Feito extinto sem julgamento do 

mérito. Prejudicada análise do recurso. (TJ-MG - AC: 10611140018759001 

MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 

26/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019) Portanto, não é parte legítima 

para figurar no polo ativo o Reclamante. Assim, a extinção e arquivamento 

do presente feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Em consequência, 

acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9099/95). 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002854-64.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CAROLINA JULIANO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002854-64.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MONICA CAROLINA JULIANO 

PINTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, Relatório dispensado. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO Noticia a parte 

reclamante que verificou que a reclamada teria realizado descontos 

mensais em sua folha de pagamento, de cartão de crédito, contudo, 

desconhece a última modalidade de contratação (cartão de crédito). Alega 

ainda que tentou entrar em contato com a reclamada para tentar resolver 

administrativamente, contudo não obteve êxito, razão pela qual requereu 

que fosse declarada a inexistência de contratação de cartão e margem 

consignável, devolução dos valores cobrados e indenização por danos 

morais. Sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é 

ônus da reclamada a comprovação de que houve o formal e regular 

contrato de crédito, que deu origem aos descontos na folha de pagamento 

da parte reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à 

reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, como por 

exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da reclamante, nos 

termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Com efeito, não 

há provas nos autos de que a parte reclamante tenha firmado o referido 

contrato nos termos avençado, a reclamante apenas acostou aos autos 

os TEDs. A apresentação, tão somente de faturas, não é capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo provas 

confeccionadas unilateralmente. A responsabilidade civil do causador do 

dano opera-se estando presentes a culpa, o dano e o nexo de 

causalidade ensejando, pois, sua necessária reparação, como ocorre no 

presente caso, pois não restam dúvidas de que os descontos realizados 

na folha de pagamento da Reclamante foram indevidos, o que certamente 

causou inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a 

subtração indevida de valores. Nesse sentido, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. Quanto 

aos danos materiais, entendo que seria devida e devolução dos valores 

descontados indevidamente, desde que devidamente comprovados nos 

autos. No entanto, analisando os documentos anexados à inicial, não é 

possível verificar os valores efetivamente descontados e quando tais 

fatos ocorreram, pelo que entendo pelo indeferimento do pedido. Já no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: 

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes 

do empréstimo consignado – Cartão de Crédito; b) CONDENAR a 

reclamada a restituir a requerente valor de R$ 29.039,29 (Vinte e nove mil, 

trinta e nove reais e vinte e nove centavos), a título de dano material, 

corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

efetivo prejuízo - súmula 43 do STJ; c) CONDENAR a reclamada a pagar o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso, e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-27.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA COSTA DE JESUS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI NUNES DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000177-27.2020.8.11.0013. AUTOR: MARCOS DA COSTA DE JESUS - ME 

REU: CLAUDINEI NUNES DA CRUZ Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. A parte 

autora pretende a cobrança do valor de R$ 12.208,20, referente a nota 

promissória decorrente de compras de peças efetuadas pelo réu, 

consoante documentos que acompanham a inicial. Devidamente citada, a 

parte ré não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou 

resposta no prazo legal, incorrendo em revelia, razão pela qual devem ser 
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tidos como verdadeiros todos os fatos narrados na inicial, consoante art. 

20 da Lei 9.099/95. Além disso, a parte ré não comprovou a quitação do 

débito, como lhe competia, conforme art. 373, II, do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para 

condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 7.171,00 (sete 

mil, cento e setenta e um reais), corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir de 02/02/2016 e com juros moratórios de 1% ao mês desde 

02/02/2016. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição. P.R.I. Transitada em julgado, deverá a parte autora formular 

pedido de cumprimento de sentença, na forma da lei. Se nada for 

requerido no prazo de 15 dias, ao arquivo, com baixa. Pontes e 

Lacerda/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004040-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SUDARIA OVIDIO COELHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DUARTE VIDAL OAB - MT27036/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1004040-25.2019.8.11.0013. INTERESSADO: SUDARIA OVIDIO COELHO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. A sentença 

dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação e, via de consequência, julgo extinto 

o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. Revogo eventual tutela de urgência outrora 

deferida. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição. 

P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em 

julgado a sentença nesta data, desnecessária a intimação das partes. Ao 

arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 28 de fevereiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001625-06.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA RIBEIRO & MENDONCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE ARAUJO FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA S E N T E N Ç A Numero do 

Processo: 1001625-06.2018.8.11.0013 REQUERENTE: FERREIRA RIBEIRO 

& MENDONCA LTDA - ME REQUERIDO: DANILO DE ARAUJO FREITAS 

Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 

38, da Lei n. 9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte autora, 

devidamente intimada, não compareceu à audiência nem apresentou 

justificativa, razão pela qual deve ser declarada sua contumácia, 

extinguindo-se o processo, com condenação ao pagamento das custas, 

na forma do art. 51, I, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Revogo eventual tutela de 

urgência outrora deferida. Declaro prejudicado eventual pedido 

contraposto formulado pela parte ré, visto que não se trata de ação 

autônoma, não sendo aplicável o disposto no art. 343, §2º, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. P.R.I. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Central de Arquivamento e 

Arrecadação para intimação da parte autora para pagamento das custas, 

no prazo legal, e não o fazendo, expeça-se certidão para cobrança pelo 

FUNAJURIS, arquivando-se o feito. Pontes e Lacerda/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 85176 Nr: 1698-55.2019.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322

 Processo nº 1698-55.2019.811.0004 (Código 85176)

Vistos.

Tendo em vista a impossibilidade de escolta do denunciado, conforme 

certificado em fl. 96, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada e 

DESIGNO nova oralidade para o dia 11 de março de 2020 às 13h00min 

(MT).

CIENCIA ao Parquet e à defesa.

Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60113 Nr: 1347-63.2011.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Gomes Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Claudio Gomes Pereira dos Santos, Jorge 

Flávio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josinei Cristina Sousa silva - 

OAB:15787/MT, Neide Maria Pagani de Lira - OAB:8960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Felipe Taques de 

Almeida Barros - OAB:16742/MT

 Código 60113

 VISTO,

Considerando que a advogada nomeada nos autos, quedou-se inerte 

quanto à nomeação (fl.118), nomeio como dativo da parte ré o advogado 

LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - OAB/MT 16.742, devendo 

este ser intimado para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a 

honrosa nomeação.

Em aceitando o encargo, arbitro, desde já, honorários para pagamento do 

nomeado causídico, conforme Resolução n.º 096/2007 do Conselho da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, e nos 

termos do artigo 303 da CNGC/MT, em 08 (oito) URH, Unidade Referencial 

de honorários.

REGISTRA-SE que no caso de aceite, deverá o causídico dar 

prosseguimento ao feito, apresentando contestação no prazo de 15 dias, 

a contar da juntada do termo de aceite, sob pena de destituição da função 

para qual foi nomeado.

Aportada aos autos a contestação, INTIME-SE o requerente para tréplica 

no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, ____de _____________de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-72.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000329-72.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JOAO VITOR 

ALMEIDA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: N. L. BRESSAN HATAKEYAMA & CIA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 11/05/2020 Hora: 14:30 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 

- MT - CEP: 78800-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-57.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR ALMEIDA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000330-57.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:JOAO VITOR 

ALMEIDA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA 

NOGUEIRA LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Poxoréo Data: 11/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA EUCLIDES DA 

CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-42.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000331-42.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ADAO FERREIRA 

LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO VITOR SENA NOGUEIRA 

LUNA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Poxoréo 

Data: 11/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50558 Nr: 2425-98.2012.811.0033

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN LEME TELLES, MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARLINDO GODOY, ESPOLIO DE 

HELY SERGIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO 

- OAB:23690/O

 Visto.

 Homologo a desistência das testemunhas faltosas Elias Silva Alves e 

Valderi Vasconcelos dos Santos.

De oficio, passei ao depoimento pessoal de Willian Leme Telles. E após, 

das testemunhas presentes.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo às partes, sucessivamente, prazo de 15 (quinze) dias para a 

apresentação de memoriais, iniciando-se pelo requerente.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2240 Nr: 53-70.1998.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industrial Madeireira Beija Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:00001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818/MT, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 Visto,

Tendo em vista a informação de f. 138 no sentido de que a parte autora 

quitou integralmente o débito objeto da ação, extingo o feito, por 

satisfação, nos termos do artigo 26, da Lei 6.830/80:

 Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31044 Nr: 1799-16.2011.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, nos termos dos artigos 1º e 16, § 1º, ambos da Lei nº 

6.830/1980, REJEITO os presentes embargos do devedor porquanto não 

garantida a execução e não demonstrado inequivocadamente que o 

devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Ante a 

sucumbência, condeno o embargante a pagar custas processuais e 

honorários ao patrono do polo adverso, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa (CPC/2015, art. 98). Translade-se cópia da presente 

aos autos principais.Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com 

baixa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22034 Nr: 1899-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DARMASO, ANTONIA EREDIA CABRERA 

DARMASO, ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE SOUZA, CLARICE FATIMA 

BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EMILIO DARMASO 

EREDIA - OAB:83823/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a decisão que indeferiu o pleito de assistência judiciária 

gratuita foi mantida em sede de agravo de instrumento, conforme v. 

acórdão de fl. 201/206, determino seja a parte autora intimada para 

comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento das custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54817 Nr: 648-10.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA DA SILVA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.44/MG

 Intimo a parte requerida para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65825 Nr: 2179-63.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RALLA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SALLES MICHELETTI 

- OAB:24158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência do trânsito em julgado da r. sentença, conforme certificado 

às fls. 293.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6919 Nr: 1122-64.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÍCERO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Castrillo - OAB:3990 

MT, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que 

entender de direito, nos termos da decisão de fls. 725.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15342 Nr: 463-50.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO SPENASSATTO, JOVELINA SPENASSATTO, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA 

JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903, 

MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA BARROS FAVA - 

OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, impulsione os autos, tendo 

em vista a certidão de decurso de prazo expedida às fls. 530.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17505 Nr: 177-38.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR JUARES CEOLIN, VANI ANTONIO 

CEOLIN, NELSON JOSE ARNONI, PEDRONILA CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT, REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT, 

RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que, no prazo legal, informe o resultado da tentativa de alienação 

particular do imóvel penhorado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19318 Nr: 1091-05.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Intimo as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se 

acerca do Ofício de fls. 121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20370 Nr: 227-30.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNED - UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DE DIAMANTINO, 

MARIA CONCEIÇÃO MENDES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA MARIA LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE CARVALHO 

FERREIRA - OAB:23712MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM - OAB:12.295/MT, VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do laudo de avaliação de fls. 161/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3845 Nr: 706-67.2001.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANTONIO DE SOUZA, CLEUZA 

MARIA HELIODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000597-06.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO BARROS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 302264 designada Sessão de Mediação para o dia 

05/05/2020 às 13:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem 

de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem 

para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000246-33.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NATALINO FRACASSO FILHO (REQUERIDO)

SERGIO ALEXANDRE FRACASSO (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 602677 designada Sessão de Mediação para o dia 

27/04/2020 às 13:40 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem 

de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem 

para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000734-22.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI THEREZINHA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALES SAMBUGARI OAB - MT23900/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 302679 designada Sessão de Mediação para o dia 

28/04/2020 às 13:00 horas. Certifico ainda, que por determinação da Juíza 

Coordenadora deste CEJUSC, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem 

de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem 

para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63811 Nr: 1041-61.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CALHEIROS MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJAVAN CAPISTRANO DE ALENCAR, 

ERASMO CAPISTRANO DE ALENCAR, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ani Caroline Nunes Dutra - 

OAB:, Eliane Camargo - OAB:80427-PR, Pedro Garcia Tatim - 

OAB:8187-B

 Intimaçao do Excelentissimo advogado da parte requerente para 

apresente, caso queira, impugnação à Contestação do requerido, juntada 

aos autos às fls. 123/125, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-10.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte promovente a, caso 

queira, impugnar a contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-46.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DOLVINO PERTILE FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA STHEFANI ZEILINGER OAB - MT21692/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BOTINO RICIARDI (REQUERIDO)

FLAVIO BOTINO RICIARDI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

FABIO BALESTRA OAB - PR72220 (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

caso queira, impugnar a contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 68332 Nr: 118-79.2019.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONDES MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Autos ID N.º 68332.

Vistos.

Considerando a proposta de suspensão condicional do processo 

apresentada pelo Ministério Público (fls. retro), bem como o requerimento 

de designação de audiência para sua ratificação, postergo a análise da 

defesa prévia e designo audiência para oferecimento do benefício de 

suspensão condicional do processo, para o dia 08 de maio de 2020, às 

15h45min (horário de Cuiabá/MT).

Intime-se o Ministério Público e o Denunciado, sendo o denunciado 

residente em outra Comarca, expeça-se Carta Precatória de intimação 

para a audiência.

Às providências.

Vila Rica - MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000345-86.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimação do(a)(s) 

advogado(a)(s) da parte promovente e também parte promovente da 

audiência de conciliação designada para o dia 06/04/2020, às 08h315min 

(horário de Mato Grosso). VILA RICA, 28 de fevereiro de 2020. MARIA DA 

GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - 

TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000345-86.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZULEIDE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimação do(a)(s) 

advogado(a)(s) da parte promovida (BRADESCO S.A) da audiência de 

conciliação designada para o dia 06/04/2020, às 08h315min (horário de 

Mato Grosso). VILA RICA, 28 de fevereiro de 2020. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000381-94.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO SANTOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimação do(a)(s) 

advogado(a)(s) da parte promovente e também parte promovente da 

audiência de conciliação designada para o dia 6 de abril de 2020, às 

8h30min (horário de Mato Grosso). VILA RICA, 28 de fevereiro de 2020. 

MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 

78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000438-15.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES PUTENCIO (REQUERIDO)

AURIDEIA GONZAGA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de Intimação do(a)(s) 

advogado(a)(s) da parte promovente e também parte promovente da 

audiência de conciliação designada para o dia 6 de abril de 2020, às 

8h45min (horário de Mato Grosso) VILA RICA, 28 de fevereiro de 2020. 

MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 

78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000344-04.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GUILERMINA DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRADO & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 6 de abril de 2020 , às 9 horas (MT). VILA RICA, 28 

de fevereiro de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000382-16.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 6 de abril de 2020 , às 9h15min horas (MT). VILA 

RICA, 28 de fevereiro de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, 
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VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000052-19.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTONIO SZARESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA OAB - MT22251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 6/4/2020 , às 9:30 horas (MT). VILA RICA, 28 de 

fevereiro de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000650-70.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VALE DO ARAGUAIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO OAB - GO0045848A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 6/4/2020, às 9h45min (MT). VILA RICA, 28 de 

fevereiro de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000769-94.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINNOW LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

NACIONAL FACULDADES E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 6/4/2020, às 10 horas (MT), bem como procedo a 

intimação da requerente, através de seu patrono. VILA RICA, 28 de 

fevereiro de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000743-96.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NOLETO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLEGIO UNIVERSAL LTDA - ME (REQUERIDO)

NACIONAL FACULDADES E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de designar Audiência de 

Conciliação para o dia 6/4/2020, às 10 horas (MT), bem como procedo a 

intimação da requerente, através de seu patrono. VILA RICA, 28 de 

fevereiro de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 370, CENTRO, VILA 

RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 35541496

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001127-59.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANO DE CASTRO E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANO DE CASTRO E SILVA OAB - MT0019880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando que o presente feito versa sobre pedido de 

execução de honorários advocatícios arbitrados ao Estado do Mato 

Grosso, em razão de nomeações em processos que necessitavam da 

Defensoria Pública Estadual, tem-se que, “os advogados, na execução 

dos honorários advocatícios” são isentos do pagamento de emolumentos, 

despesas e custas, conforme inclusão dada pela Lei n.º 11.077/2020 a Lei 

n.º 7.603/2001. Cite-se o Estado do Mato Grosso, através de seu 

Representante Legal e conforme orienta a CNGC/MT, para opor embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 910, do Código de Processo Civil c/c art. 

1º-B, da Lei 9.494/97). Não havendo oposição de embargos, e 

apresentados os cálculos pelo autor, desde já, determino a requisição de 

pagamento ao Eg. TJ/MT. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o 

necessário. Vila Rica - MT, 28 de fevereiro de 2020. IVAN LÚCIO 

AMARANTE Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 0002569-53.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO ALVES DE CASTRO OAB - SP349427 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA SILVA TRENTINI (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 0002569-53.2018.8.11.0036. AUTOR(A): 

BANCO DA AMAZONIA SA REU: MARLENE DA SILVA TRENTINI Vistos, 

etc. Atendidos os requisitos formais do art. 260 do Código de Processo 

Civil, CUMPRA-SE na forma deprecada, SERVINDO cópia desta como 

MANDADO. Em caso de falta de documento ou de diligência a ser 

custeada pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante, por 

meio eletrônico, visando à regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução. Constatado que o ato deva ser praticado em outra 

Comarca, em razão do caráter itinerante da carta precatória, REMETA-A, 

comunicando à origem. Após o cumprimento ou resultando negativo o ato, 

DEVOLVA-SE a missiva, independentemente de despacho nesse sentido, 

observando-se a disciplina dada na CNGC, consignando nossas 
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homenagens. Cumpra-se. Ás providências. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000199-19.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELMIR SERGIO PORTOLAN OAB - RS23219 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMEIRE RODRIGUES MIATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DESPACHO Processo: 1000199-19.2020.8.11.0035. 

REQUERENTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: LUCIMEIRE RODRIGUES MIATO Vistos, etc. Atendidos os 

requisitos formais do art. 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE na 

forma deprecada, SERVINDO cópia como MANDADO. Em caso de falta de 

documento ou de diligência a ser custeada pela parte interessada, 

INFORME-SE ao Juízo deprecante, por meio eletrônico, visando à 

regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução. 

Verificando que o ato deva ser praticado em outra Comarca, em razão do 

caráter itinerante da carta precatória, REMETA-A, comunicando à origem. 

Após o cumprimento ou resultando negativo o ato, DEVOLVA-SE a 

missiva, independentemente de despacho nesse sentido, observando-se 

a disciplina dada na CNGC, consignando nossas homenagens. Cumpra-se. 

Às providências. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela 

Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 56534 Nr: 1186-43.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE AZEVEDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 

do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto no 

art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.

2. Considerando a declaração de hipossuficiência, bem como a presença 

de outros elementos que demonstram que a parte autora não possui 

capacidade financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo 

de seu próprio sustento ou de sua família, DEFIRO A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA, na forma disposta no artigo 98 do Código Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação ou modificação posteriormente caso seja 

constatada a sua capacidade financeira.

3. Por ser possível a realização do ato conciliatório a qualquer momento 

(art. 139, inciso V, CPC) e por incumbir aos Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, estimular a solução 

consensual dos conflitos, DESIGNO audiência de conciliação, para o dia 

04 de MARÇO de 2020, às 08h30min, a qual será realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

4. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do 

CPC) e CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

5. Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, 

ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, CPC).

 6. Havendo manifestação de desinteresse na autocomposição por ambas 

as partes, providencie-se, independentemente de nova conclusão, o 

CANCELAMENTO da audiência, advertindo-se à parte requerida, que o 

prazo para contestação contará a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência, nos termos dos artigos 334, §4º, inciso I e 

335, inciso II, do Código de Processo Civil.

7. Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com 

poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC).

 8. Sendo exitosa a audiência de conciliação/mediação, TORNEM-ME os 

autos conclusos para homologação.

9. Não havendo conciliação, a parte requerida deverá apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia 

útil seguinte à realização do ato (art. 335, inciso I, CPC), consignando-se 

que o não oferecimento de contestação fará incidir os efeitos da revelia 

(art. 344, do CPC).

 10. Decorrido o prazo para contestação e devidamente certificado, 

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis 

apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá 

informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.

11. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, indiquem as provas que pretendem produzir, devendo os litigantes 

observar, com espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e 

da colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC):

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, CPC), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso V, CPC), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

12. Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE.

 13. Na sequência, TORNEM conclusos para verificação da necessidade 

de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da possibilidade de julgamento 

antecipado da demanda (art. 355, CPC).

 14. Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56534 Nr: 1186-43.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE AZEVEDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De: Gabinete da Vara Única Para: Vara Única

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35955 Nr: 1572-15.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA CASSOL, MECE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAHNER RODRIGUES ESMÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 
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Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:13.244-A-MT

 IMPULSIONO os autos à parte requerida, para que se manifeste sobre a 

não localização da testemunha Joyner Mylles Rodrigues Esmério, 

conforme missiva de REF. 113..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56534 Nr: 1186-43.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE AZEVEDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WILSON GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito para intimar a parte autora do 

inteiro teor da decisão(Ref.14), em especial, da DESIGNAÇÃO de 

audiência de conciliação, para o dia 04 de MARÇO de 2020, às 08h30min, 

a qual será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42852 Nr: 725-42.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Francisco Cimadon, Izabel Zanzanini 

Cimadon, Leonice de Fátima Gonçalves Cimadon, Vera Maria Borges 

Cimadom, Olavo Cimadon, Laercio Paulo Cimadon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o preparo necessário para expedição da CP para a comarca 

de Campo Verde/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49056 Nr: 1558-26.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES TONDIN DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Repaginando os autos, não verifiquei nenhuma determinação ou extrato 

comprovando que este juízo procedeu a restrição/penhora dos veículos 

informados pelas partes.

2. Todavia, em homenagem ao princípio da cooperação processual e em 

razão do credor ter juntado extrato do Detran demonstrando que existe 

uma restrição junto ao prontuário do veículo CAR/S reboque/carroc ABR, 

modelo SR/GUERRA AG GR de cor azul, ano 2004, placa JZS 5231, e por 

terem as partes convindo em liberar tal restrição, DETERMINO a expedição 

de ofício ao DETRAN, a fim de que providencie a baixa do gravame, tudo 

às expensas da parte interessada.

3. Caso seja constatada restrição sobre o veículo CAR/R 

REBOQUE/CARROC ABT, modelo, SR/GUERRA AG GR de cor azul, ano 

2004, placa JZS 5221 e desde que esteja vinculada ao presente feito 

(processo n. 1558-26.2017.811.0035), autorizo a baixa, já que assim 

pactuaram as partes.

4. No mais, cumpra-se integralmente a decisão retro.

P. I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000208-78.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA KELI ALVES PIVETA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PICONE PIVETA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000208-78.2020.8.11.0035. EXEQUENTE: 

LEILA KELI ALVES PIVETA EXECUTADO: GUSTAVO PICONE PIVETA 

Vistos, etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que reconhece a 

exigibilidade de obrigação alimentar, promovida por ERICK GUSTAVO 

ALVES PIVERA, menor púbere, assistido por sua genitora LEILA ALVES 

PIVETA, em face de GUSTAVO PICONI PIVETA, todos qualificados nos 

autos. É o relatório. Fundamento e decido. RETIFIQUE-SE a natureza da 

ação, devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 

348, da CNGC. RECEBO a petição inicial, vez que se encontra em 

consonância com os requisitos dos artigos 319, 320 e 531, §2º do Código 

de Processo Civil. DETERMINO o processamento em segredo de justiça 

(CPC, artigo 189, inciso II). Diante dos documentos apresentados e da 

natureza da demanda, DEFIRO a gratuidade da justiça, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil. Considerando a 

informação de que não houve pagamento das 03 (três) últimas parcelas 

da obrigação alimentícia (art. 528, § 7º, do CPC e súmula 309, do STJ), 

INTIME-SE a parte Executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito discriminado na petição da inicial, bem como das 

parcelas que vencerem no curso da ação, provar que já o fez ou, 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de protesto do título judicial 

e prisão civil (art. 528, §§ 1º e 3º do CPC). Decorrido o prazo, INTIME-SE a 

parte exequente, para, em 03 (três) dias, se manifestar sobre o 

pagamento ou eventual justificativa ou ausência dela. Após, ABRA-SE 

vista ao Ministério Público. No cumprimento do mandado o Oficial de 

Justiça poderá fazer uso das prerrogativas do artigo 212 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, 

data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000212-18.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS VINICIUS CUNHA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000212-18.2020.8.11.0035. REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: MATHEUS VINICIUS CUNHA ROSA Vistos, etc. 1. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais iniciais, 

porém, ainda não decorreu o prazo assinalado na Resolução nº 03 do 

TJMT/TP. 2. Desta feita, havendo o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias 

estabelecido no parágrafo único do art. 46 da Resolução nº 03, do 

TJTM/TP, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, RECOLHER as custas e taxas judiciárias, sob 

pena de CANCELAMENTO e baixa na distribuição, nos termos do art. 290, 

do CPC. Cumpra-se. Às providências. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1000113-48.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA CORDEIRO VAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (REU)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 615 de 813



ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS SENTENÇA Processo: 1000113-48.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

CECILIA CORDEIRO VAES REU: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por 

CECILIA CORDEIRO VAES, em face do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, 

alegando, em síntese, que possui filhos em idade escolar e ao efetuar a 

matrícula de seus filhos na rede municipal de ensino, recebeu uma lista de 

materiais para serem adquiridos. Sustenta que a exigência para aquisição 

dos materiais fere o princípio constitucional da igualdade, provocando ato 

discriminatório aos alunos que eventualmente os pais não possuam 

condições econômicas para a compra do material escolar recomendado. 

Requer a concessão de tutela antecipada para determinar que o requerido 

suspenda o recolhimento de qualquer material solicitado aos pais que não 

sejam aqueles de uso pessoal, bem como para que proceda ao 

levantamento do número de alunos que não possuem condições 

econômicas de adquirirem o material recomendado pela direção escolar e 

consequente aquisição imediata pelo município. Instado a se manifestar 

sobre o pedido liminar, o município fez alguns esclarecimentos, alegou que 

a requerente está litigando de má-fé, requerendo a extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, ante 

a inexistência dos requisitos da ação popular. Subsidiariamente, requer o 

indeferimento do pedido de tutela antecipada. O Ministério Público foi 

cientificado da presente lide, no entanto, não se manifestou. Em seguida, a 

autora manifestou-se no feito, informando que não possui nenhum filho 

estudando na rede municipal e sim na estadual, mas que isso não a 

impede de figurar no polo ativo da demanda. É o relatório. Fundamento e 

decido. Conforme dispõe o inciso LXXIII, do artigo 5º da Constituição 

Federal: "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 

vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 

Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência” O artigo 1º da Lei 

4.717/65 (Lei da Ação Popular), por sua vez, dispõe que “Qualquer 

cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de 

nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 

Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de 

economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de 

seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de 

empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou 

fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido 

ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita 

ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas 

ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos” Nas lições de Hely 

Lopes Meirelles, “ação popular é o meio constitucional posto à disposição 

de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos 

administrativos ou a estes equiparados ilegais e lesivos do patrimônio 

federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades 

paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos. 

(...) É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável 

por qualquer de seus membros. Por ela não se amparam direitos 

individuais próprios, mas sim interesses da comunidade. O beneficiário 

direto e imediato desta ação não é o autor; é o povo, titular do direito 

subjetivo ao governo honesto. O cidadão a promove em nome da 

coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que a Constituição da 

República lhe outorga” (Mandado de Segurança”, Ed. Malheiros, 2006). É 

de se ressaltar que, nos termos da Constituição Federal, a ação popular é 

medida judicial cabível para a pretensão de anulação de ato administrativo 

do Poder Público que se mostre lesivo ao patrimônio público, sendo 

imprescindível a prova de efetivo dano. Contudo, no caso dos autos, a 

parte autora, em verdade, visa compelir a Administração Municipal a tomar 

providências para que “faça constar em seu orçamento de cada ano, 

verba destinada a satisfazer a solicitação das unidades escolares de 

materiais destinados aos alunos de baixa renda, bem como para que 

proceda o levantamento do número de alunos que não possuem 

condições econômicas de adquirir material o material recomendado pela 

direção escolar, ainda que facultativo, a fim de garantir a igualdade no 

ensino sem qualquer exclusão social, bem como que possa a cada ano, 

realizar em tempo hábil, a competente licitação para a aquisição desses 

materiais visando respeitar o período letivo escolar”, ou seja, em rigor, não 

há ato administrativo em questionamento, mas sim pleito de obrigação de 

fazer dirigido ao Ente Público, objetivo para o qual a via adequada é a ação 

civil pública (Lei nº 7.347/85, art. 3º), e não a ação popular, voltada para a 

invalidação de atos estatais ou de particulares lesivos ao patrimônio 

público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Assim, 

revela-se inadequada a via eleita pela parte autora, porquanto, ausente 

pressuposto legal para o aparelhamento da ação popular, qual seja, a 

anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, 

impondo-se, desta forma, a extinção da demanda por falta de interesse de 

agir. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO E 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – 

NÃO OBSERVADAS DETERMINADAS REGRAS DE SEPULTAMENTO – 

POSSIBILIDADE DE DANOS – AÇÃO COM CUNHO OBRIGATÓRIO E 

INDENIZATÓRIO – ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE - NÃO 

DEMONSTRADOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO 

– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. O objeto da ação 

popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao 

patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65, inexistindo 

nesta via processual a possibilidade de se efetivar uma condenação de 

obrigação de fazer, restando configurada, portanto, a ausência de 

interesse de agir. (N.U 0001484-96.2012.8.11.0018, ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 20/08/2018). “REMESSA 

NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – CEMITÉRIO MUNICIPAL – 

SUPOSTO ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – AÇÃO COM CUNHO 

OBRIGATÓRIO E INDENIZATÓRIO - ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO MEIO 

AMBIENTE NÃO COMPROVADOS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] "O objeto da 

ação popular é a anulação, ou declaração de nulidade, de atos lesivos ao 

patrimônio público, tal como prevê o artigo 1º da Lei 4.717/65. A CRFB 

ampliou o âmbito da ação popular para abranger também a proteção ao 

meio ambiente, a fim de defendê-lo de atos que possam lesá-lo. Cabe ao 

autor da ação provar a lesão, que deve ser efetiva, não se justificando a 

sua presunção. Nesta via processual, o objeto da ação não deve ser de 

natureza condenatória, em dinheiro ou obrigação de fazer, ou não fazer, 

uma vez que configura a ausência de interesse de agir, mais adequada à 

propositura da Ação Civil Pública." 2. Sentença ratificada.” (ReeNec 

112386/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, 

publicado no DJE 25/04/2018) (sem destaques no original). Diante do 

exposto, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso III, ambos do 

Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, vez que revelou-se 

nítida a inadequação da via eleita e consequentemente a falta de interesse 

de agir. Considerando não ter sido comprovada a existência de má-fé, fica 

a autora, sucumbente, isenta de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIII, da CF. Em 

consonância com o disposto no art. 19 da Lei nº. 4.717/1965, concluindo 

pela carência ou pela improcedência da ação, esta sujeita-se ao duplo 

grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 

tribunal. Portanto, com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário. 

Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alto Garças/MT, 28 de fevereiro de 2020. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010170-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 
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s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte autora, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de março/2020, às 

14h (horário de Mato Grosso), no Fórum local. ALTO TAQUARI, 28 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000907-29.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIGMAR MACEIO OAB - MT0016463A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. S. (REU)

F. S. D. O. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico para que surta seus efeitos legais, 

servindo esta para fins de intimação da parte autora, da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de março/2020, às 15h (horário de 

mato Grosso), no Fórum local.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19760 Nr: 1356-53.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 

Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Comercial e Agropecuaria de Alto 

Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURO ANDRE DA 

SILVA BARBOSA, para devolução dos autos nº 1356-53.2009.811.0092, 

Protocolo 19760, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000034-63.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 CERTIDÃO Certifico que serve a presente para 

INTIMAR a parte Exequente, nos termos da decisão de ID. 29413049, para 

manifestação. Alto Taquari/MT, 28 de fevereiro de 2020. RHAYNNER 

JÚNIO COSTA SANTOS Técnico Judiciário

Comarca de Apiacás

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000110-43.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES GRITSCH LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WENGERKIEWICZ OAB - PR0024555A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ESCOBAR (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DESPACHO Processo: 1000110-43.2020.8.11.0084. AUTOR(A): 

TRANSPORTES GRITSCH LTDA REU: RICARDO ESCOBAR Vistos. Trata-se 

de ação de indenização por danos materiais decorrente de acidente de 

trânsito proposta por Transporte Gritsch Ltda em face de Ricardo 

Escobar, todos qualificados nos autos. É o relato do necessário. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não juntou aos autos o 

comprovante de pagamento das custas, assim, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 do Código de 

Processo Civil), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição (artigo 290, do CPC). Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Às providências. Após retorno, 

volte concluso. Apiacás/MT, 28 de fevereiro de 2020. Tibério de Lucena 

Batista Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47685 Nr: 119-95.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva em perspectiva, quanto ao crime tipificado nos autos, decreto a 

extinção da punibilidade de Rene Costa de Melo, qualificado nos autos, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI, e art. 115, 

todos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de Processo 

Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito.Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.Sem custas.Ciência ao 

M in i s té r i o  Púb l i co .Pub l i que -se .  Reg i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.Apiacás-MT, 

04 de dezembro de 2019.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 743-13.2016.811.0084

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Della Vedova de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:15.881-A/MT, Fernando França Nishikawa - OAB:13169/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, CONFIRMO a liminar 

conferida á Ref: 24, para MANTER DEFINITIVAMENTE a parte autora na 

posse do imóvel descrito na exordial. Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, o último arbitrado em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC, contudo, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, 

do mesmo diploma legal.

Proceda a zelosa Secretaria Judicial com o desentranhamento da petição 
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de fls. 95/100 do PDF (contrato particular de cessão das obrigações e 

direitos de posse de imóvel rural, tendo como cedente José Raimundo 

Pinheiro e cessionário Eliazar Candido Barros e escritura pública de 

transmissão de direitos possessórios), conforme a decisão em audiência 

de instrução á Ref: 154.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49444 Nr: 315-31.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCdS, MLLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPdS, DACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 DISPOSITIVO:

Diante do exposto, com dundamento no art. 227 da CF c/c com os arts. 19, 

22, 24 e 129 do ECA, c/c os arts. 1.634, 1.635 e 1.638 todos do CC, c/c 

art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, com 

resolução de mérito, a fim de DESTITUIR o poder familiar de Antônio Cezar 

Pereira dos Santos e Débora Antônio Carbonari da Silvasobre sua filha 

Ana Vitória Silva dos Santos e, por consectário, DEFERIR a adoção da 

infante Ana Vitória Silva dos Santos em favor do casal adotante Paulo 

Cesar dos Santos e Maria Luiza Lanza Rodrigues, nos termos dos arts. 

19, 41 (§§ 1º e 2º), 42 (§§ 2º e 3º), 47 (§ 1º) 48 e 49, todos da Lei n.º 

8.069/1990, corroborados com o art. 1635, IV do Código Civil.

 Outrossim, em razão do deferimento da adoção determino:

a) expedição do competente mandado de inscrição para cancelar o 

registro original da adotada (art. 47, § 2º, da Lei n.º 8.069/1990), devendo 

o cartorário proceder nos termos encartados no art. 47 da Lei n.º 

8.069/1990, promovendo a alteração do nome da adotada, fazendo 

constar o nome e sobrenome dos requerentes como pais da adotada e de 

seus progenitores como avós paternos e maternos, nesta ordem, com a 

ressalva ao notário que não deverá ser feita nenhuma observação no 

registro de nascimento do adotado acerca de sua origem (art. 47, § 3º, 

também do ECA);

 b) expedição de certidão para a salvaguarda de direitos da menor, que 

passará a ter o sobrenome dos requerentes, onde àquela deverá ser 

devidamente arquivada em caráter sigiloso no Cartório de Registro Civil 

(art. 47, § 4º, do ECA).

 Sem custas, consoante previsão legal estampada no artigo 141, § 2º, da 

Lei 8.069/1990.

Tendo em vista a nomeação de advogada para patrocinar os interesses 

da parte autora, face à inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca 

de Apiacás/MT, arbitro honorários advocatícios em 04 (quatro) URH, nos 

termos da Tabela da OAB/MT. Expeça-se a certidão de honorários.

Preclusas as vias recursais, em 15 dias arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de praxe.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000056-55.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

H. E. D. S. (AUTOR(A))

E. C. M. D. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. J. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000056-55.2019.8.11.0038 AUTOR(A): EDMARCIA CHARLENE MEDINA 

DOS PASSOS DE SOUZA, HEITOR EMANUEL DE SOUZA RÉU: FABIO 

JUNIOR DE SOUZA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA – 

NCPC, art. 693 e ss. c/c Lei n. 5.478/1968 – com pedido TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. c/c art. 

695, caput -, ajuizada por EDMARCIA CHARLENE MEDINA DOS PASSOS 

DE SOUZA e H. E. de S., menor nascido em 8/12/2016 e representado por 

aquela, sua genitora/mãe biológica, em desfavor de FÁBIO JÚNIOR DE 

SOUZA, em que requer aquele(a), entre pedidos outros, a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, assim como, in limine e 

inaudita altera parte, seja concedida a GUARDA PROVISÓRIA 

UNILATERAL do(a) filho(a) comum H. E. de S., nascido em 8/12/2016, e 

seja fixado ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor do menor, sob a alegação 

de que “é legítimo filho do requerido, conforme certidão de nascimento 

(doc. 02), nascido em decorrência de relacionamento entre a sua genitora 

e o requerido, que chegaram a conviver juntos em forma de união estável, 

sendo a união desfeita por volta de 03 meses e desde então o genitor não 

colaborou com nenhuma despesa em relação ao sustento e guarda do 

menor, sendo que a mãe está sozinha arcando com todas as 

responsabilidades em relação à mantença da criança”. Recebida a inicial 

foi deferida a tutela provisória e determinada a citação da parte requerida, 

bem como designada audiência de conciliação. A parte requerida não foi 

citada em razão de não ter sido encontrada no endereço indicado. 

Realizada a audiência de conciliação somente compareceu o advogado da 

parte autora requerente, o qual informou que não conseguiu contato com 

ela e que possui-a informações de que as partes haviam reatado o 

relacionamento. Após, o advogado da parte autora/requerente peticionou 

pela DESISTÊNCIA dos pedidos/ação e arquivamento do processo. É o 

relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX –, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação. A legislação processual – NCPC, art. 485, §§4º e 5º –, exige 

a anuência da parte adversa, após o prazo para a defesa/oferta da 

contestação, para a acolhida do pedido de desistência formulado pela 

parte autora/requerente. Ocorre que no presente caso a parte requerida 

ainda não havia sido citada em razão de não ter sido encontrado no 

endereço indicado, sendo assim a relação processual não foi 

efetivamente formada, razão pela qual não há impedimento da extinção do 

processo por desistência da parte, independentemente de anuência da 

parte adversa. Isso posto, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, 

consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e 

art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Condeno 

a(s) parte(s) autora/requerente no pagamento das custas, taxa e 

despesas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º –, contudo 

deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, 

uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida 

no caso ou a citação da parte adversa. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Nada requerido do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000073-57.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CANDIDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISADORA STEDILE CAMPOS OAB - RO7483 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

tereza Souza de Moura (REQUERIDO)

FABRICIO RONQUE (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000073-57.2020.8.11.0038 REQUERENTE: NAIR CANDIDA FERREIRA 

REQUERIDO: TEREZA SOUZA DE MOURA TESTEMUNHA: FABRICIO 

RONQUE Visto e bem examinado. Trato de CARTA 

PRECATÓRIA/DEPRECATA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, a qual fora designada para a presente data, contudo, ausente 

intimação dos advogados, razão pela qual faz-se necessária a 

redesignação do ato. Consequentemente, DETERMINO o cancelamento da 

audiência designada e DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo 

magistrado e para a produção da prova oral no dia 19 de março de 2020 

(quinta-feira), às 14h30 – NCPC, art. 357, V c/c art. 453, II –, bem como 

DETERMINO que, em sendo necessário, intime o(a) representante do 

Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública de forma 

pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, 

IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 

1º –, e as partes, através do seu(sua) Advogado(a) constituído(a) – 

NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada. Ademais, ADVIRTO que as 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451, 

cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação deverá ser realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, podendo, caso queira, a parte se comprometer a levar a 

testemunha à audiência, independentemente da intimação dessa forma por 

carta com aviso, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 

a parte desistiu de sua inquirição, assim como importa desistência a 

inércia na realização da intimação por carta com aviso – NCPC, art. 455, §

§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via judicial exceção – NCPC, art. 

455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras hipóteses, em relação à 

intimação da testemunha arrolada pelo Ministério Público e Defensoria 

Pública ou figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, 

hipótese em que se requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do 

corpo em que servir A testemunha que deixar de comparecer sem motivo 

justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento – 

NCPC, art. 455, § 5º -, assim como possível ao magistrado dispensar a 

produção das provas requeridas pela parte cujo advogado não tenha 

comparecido à audiência – NCPC, art. 362, § 2º. Saem intimados. Cumpra. 

Às providências. Araputanga-MT, 27 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-51.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARQUEZINI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

AIGLE AZUR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000151-51.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:PAULO 

MARQUEZINI JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALICE 

BERNADETE PARRA MERINO POLO PASSIVO: EDESTINOS.COM.BR 

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 17:30 , no endereço: 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-21.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000153-21.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:JOAO LUCAS 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA ANGELICA DOS SANTOS 

TEIXEIRA POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/05/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-06.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000154-06.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:APARECIDO 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA 

ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-88.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000155-88.2020.8.11.0038 POLO ATIVO:APARECIDO 

GOMES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINA 

ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA POLO PASSIVO: SABEMI 

SEGURADORA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 . 28 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-30.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINA ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000963-30.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JORCELINA ARAUJO 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, ajuizada por JORCELINA ARAUJO FERREIRA, em 

desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Fundamento e Decido. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Afasto a preliminar de ausência de interesse 

processual e ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida que a 

parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e 

ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a 

resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela 

não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Passo a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização 

por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro 

das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito referente a 

cartão de crédito que não reconhece. A reclamada contesta, informando 

que a negativação é legítima, ante a utilização de cartão de crédito. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa ré em relação ao 

autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Não há nos autos documento assinado pela reclamante, a fim 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, e nem cópia de contrato 

de cartão de crédito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta 

na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No que se 

refere aos danos materiais, é de se destacar, que conforme pacífica e 

reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, 

posto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, o que fora feito pela autora. A 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito 

privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, 

prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a 

existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª 

Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, 

assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não 

decide em definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito 

público), que admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou 

culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito 

Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se 

comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera 

cobrança de valores decorrentes de procedimentos que venham a ser 

declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução em dobro dos 

valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – 

Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança 

realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor 

do excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Portanto, ante a não comprovação de má-fé da 

requerida, DEFIRO o pedido de dano material na forma simples, no valor de 

R$ 729,40 (setecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos). No 

tocante aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, 

dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Além do 

mais, é sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o 

produtor ou o fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no comércio local, em 

razão da negativação realizada pela requerida, situação humilhante para 

qualquer cidadão que preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de 

anexar comprovante da tentativa de solução administrativa, como 

protocolos ou reclamação junto ao PROCON, providencia que poderia ter 

sido adotada pelo mesmo quando da descoberta da negativação, a fim de 

diminuir o tempo de dano. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 
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exigir em desacordo; - DETERMINAR que a requerida SUSPENDA A 

COBRANÇA DENOMINADA “CART CRED ANUID”, bem como o 

cancelamento do referido cartão, a partir do trânsito em julgado, sob pena 

de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir 

em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a PAGAR à parte Autora, a título 

de dano patrimonial/material, no valor de R$ 729,40 (setecentos e vinte e 

nove reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/desconto – responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da 

Súmula do STJ e CC/02, art. 398.. - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-17.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE LIMA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000938-17.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA ROSA DE LIMA 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, ajuizada por ANA ROSA DE LIMA ALMEIDA, em desfavor 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Fundamento e Decido. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Afasto a preliminar de ausência de interesse 

processual, e ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida 

que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende 

devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como 

dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz 

pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, 

aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - 

composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte 

adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, por 

ausência de documentos indispensável, tal pedido não merece 

acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é documento 

indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao conhecimento 

desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação da residência, 

conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de Processo Civil. Passo 

a análise do mérito. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito referente a cartão de crédito que 

não reconhece. A reclamada contesta, informando que a negativação é 

legítima, ante a utilização de cartão de crédito. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação. Não há nos 

autos nenhum documento assinado pelo reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, e nem cópia de contrato de cartão de 

crédito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No que se 

refere aos danos materiais, é de se destacar, que conforme pacífica e 

reiterada jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, 

posto que, ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que 

haja a condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte 

Requerente comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito, o que fora feito pela autora. A 

jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ (direito 

privado) é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, 

prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, pressupõe tanto a 

existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. - STJ, 3ª 

Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei Beneti, DJe 19/08/2011 – e, 

assim, enquanto a Corte Especial do STJ, no EAREsp n. 600.663/RS, não 

decide em definitivo a divergência com a Primeira Seção do STJ (direito 

público), que admite a condenação quando decorrer de dolo (má-fé) ou 

culpa na conduta – STJ, 2ª Turma, REsp 1.079.064/SP, Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe 20/4/09 - mantenho o entendimento fixado pelas de Direito 

Privado, de que a restituição deve ocorrer de forma simples, exceto se 

comprovada a má-fé da fornecedora, a qual não decorre da mera 

cobrança de valores decorrentes de procedimentos que venham a ser 

declaradas ilegais e, portanto, para que haja a devolução em dobro dos 

valores cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – 

Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança 

realizada tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor 

do excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Portanto, ante a não comprovação de má-fé da 

requerida, DEFIRO o pedido de dano material na forma simples, no valor de 

R$ 187,17 (cento e oitenta e sete reais e dezessete centavos). No tocante 
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aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 

recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); No tocante ao 

valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela denominada lógica 

do razoável e fixar o valor da indenização de acordo com o grau de 

reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições econômicas do 

causador do dano e do ofendido, em quantitativo consentâneo com a 

natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento 

sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir novas condutas 

idênticas da parte ofensora, e representar compensação à parte ofendida, 

sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte 

autora foi impedida de adquirir produtos a prazo no comércio local, em 

razão da negativação realizada pela requerida, situação humilhante para 

qualquer cidadão que preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de 

anexar comprovante da tentativa de solução administrativa, como 

protocolos ou reclamação junto ao PROCON, providencia que poderia ter 

sido adotada pelo mesmo quando da descoberta da negativação, a fim de 

diminuir o tempo de dano. Desta feita, considerando as situações acima 

mencionada, entendo que o valor a título de danos morais deve ser fixado 

no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os 

prejuízos sofridos e ainda incapaz de gerar o enriquecimento indevido. 

Pelo exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do 

débito discutido nos autos, devendo a reclamada abster-se de 

exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob 

pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que 

exigir em desacordo; - DETERMINAR que a requerida SUSPENDA A 

COBRANÇA DENOMINADA “CART CRED ANUID”, bem como o 

cancelamento do referido cartão, a partir do trânsito em julgado, sob pena 

de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir 

em desacordo; - CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte 

Autora, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 187,17 (cento e 

oitenta e sete reais e dezessete centavos), corrigido monetariamente a 

partir do desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/desconto – responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da 

Súmula do STJ e CC/02, art. 398. - CONDENAR a reclamada indenizar o 

reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da 

sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000569-23.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI INACIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000569-23.2019.8.11.0038 REQUERENTE: VALDECI INACIO FERREIRA 

REQUERIDO: OI S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por VALDECI INACIO 

FERREIRA em face de OI S.A As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 
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regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Passo a análise do mérito. Apesar das argumentações trazidas pela parte 

promovida em sua defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu 

ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida. A contestação é estéril de prova, nada foi juntado 

aos autos que comprovasse a existência ou origem do débito, anexando 

apenas telas de seu sistema produzidas unilateralmente. A requerida não 

anexou contrato, gravação, ou qualquer documento capaz de comprovar 

a contratação ou os débitos cobrados. Restando caracterizada a falha e a 

abusividade na prestação de seus serviços. No que se refere aos danos 

materiais, é de se destacar, que conforme pacífica e reiterada 

jurisprudência, exigem a comprovação do quantum reclamado, posto que, 

ao contrário dos danos morais, não são presumíveis. Para que haja a 

condenação da parte Requerida, é indispensável que a parte Requerente 

comprove efetivamente a extensão dos prejuízos patrimoniais que 

suportou, em decorrência do ato ilícito, o que não fora feito pela parte 

autora, deixando de anexar comprovante de pagamento. Portanto, ante a 

não comprovação INDEFIRO o pedido de dano material. No tocante aos 

danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre útil 

repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, é o recente julgado da 

Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – 

PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – QUANTUM INSUFICIENTE – 

NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação 

de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação 

comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o 

respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição 

indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é 

causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez 

que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a 

comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização 

por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor 

da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da 

sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a 

quo”. Recurso parcialmente provido. (TJMT, Recurso Inominado: 

1000342-06.2018.8.11.0026, Data do Julgamento: 26/02/2019, Juíza 

Relatora: LÚCIA PERUFFO) De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o 

dano e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do 

CDC e do art. 186 do CC. No tocante ao valor da indenização, compete ao 

juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o valor da 

indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, 

com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, em 

quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da 

tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Verifica-se que a parte autora foi impedida de 

adquirir produtos a prazo no comércio local, em razão da negativação 

realizada pela requerida, situação humilhante para qualquer cidadão que 

preza pelo bom nome. Contudo, o mesmo deixou de anexar comprovante 

da tentativa de solução administrativa, como protocolos ou reclamação 

junto ao PROCON, providencia que poderia ter sido adotada pelo mesmo 

quando da descoberta da negativação, a fim de diminuir o tempo de dano. 

Desta feita, considerando as situações acima mencionada, entendo que o 

valor a título de danos morais deve ser fixado no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), valor condizente com os prejuízos sofridos e ainda 

incapaz de gerar o enriquecimento indevido. No que se refere ao pedido 

contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado improcedente, 

haja vista, que a requerida não anexou documentos capazes de 

comprovar a efetiva contratação pela parte autora. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, para: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais; - 

JULGAR improcedente o pedido contraposto. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-82.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTE DA SILVA DE AGUIAR (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000772-82.2019.8.11.0038 REQUERENTE: R P OTENIO MERCADO - EPP 

REQUERIDO: CLEMENTE DA SILVA DE AGUIAR PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trato de INDENIZATÓRIA - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por R P 

OTENIO MERCADO - EPP em desfavor de CLEMENTE DA SILVA DE 

AGUIAR. É o necessário. Decido. As partes compuseram acordo, nos 

seguintes termos: “O requerido pagará a quantia de R$ 1.445,83 (um mil 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), dividido 

em 05 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 289,16 (duzentos e 

oitenta e nove reais e dezesseis centavos), com primeiro pagamento para 

o dia 05/03/2020, por meio de pagamento diretamente no estabelecimento 

do requerido. Em caso de descumprimento incidira multa de 20% sobre as 

parcelas restantes. O autor se compromete a retirar a restrição que 

consta no nome do autor do SPC, após o pagamento da primeira parcela 

do acordo”. Isso posto, considerando a transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios 

- Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, certifique. 

Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com as baixas 

e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, 

em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-47.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA SOARES DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000936-47.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ADELINA SOARES DA 

SILVA FREITAS REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ADELINA 

SOARES DA SILVA FREITAS em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. A 

preliminar de inépcia se confunde com o mérito e será analisada em 

momento oportuno. Rejeito a preliminar alegada na peça de bloqueio, de 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em decorrência da 

complexidade da prova e necessidade de perícia. A análise dessas deve 

ser feita com extrema cautela e somente merece ser reconhecida a 

incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade de tal prova, 

quando seja efetivamente necessária para a garantia do contraditório e da 

ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. A vedação de 

produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não significa que as 

partes não possam trazer laudos ou outras provas idôneas, hábeis a 

demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para que as comprove 

através de relatórios técnicos individualizados - artigo 35 da Lei n. 

9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 12 do 

FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu que os 

Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam perícias. No 

seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, apontou que a 

Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não exclui de sua 

competência a prova técnica, que no caso dos autos poderia ter sido 

apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ - RMS 30170 - 

UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. NANCY 

ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO DJE EM 

11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Passo a análise do mérito. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que, as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 

A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que a requerida vem efetuando descontos 

indevidos em sua conta bancária/aposentadoria, gerando danos que 

devem ser indenizados. Contudo, apesar das alegações da requerente, o 

acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as arguições 

aduzidas pela defesa, tendo está anexado contrato assinado (Proposta de 

adesão de seguro), não tendo demonstrado que os descontos forma 

indevidos. Em que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro 

qualquer conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, 

exercício regular de um direito ante a existência de relação jurídica entre 

as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 
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crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-67.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EVA LOPES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000967-67.2019.8.11.0038 REQUERENTE: EVA LOPES DE SOUZA 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ADELINA SOARES DA SILVA 

FREITAS em desfavor de SABEMI SEGURADORA S.A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Rejeito a 

preliminar alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e 

necessidade de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema 

cautela e somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado 

Especial Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente 

necessária para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não 

se verifica no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial 

no âmbito dos Juizados não significa que as partes não possam trazer 

laudos ou outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. 

Não constitui óbice para que as comprove através de relatórios técnicos 

individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia 

informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais podem resolver 

disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova técnica, que 

no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a 

incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 

– RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. 

Passo a análise do mérito. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

a requerida vem efetuando descontos indevidos em sua conta 

bancária/aposentadoria, gerando danos que devem ser indenizados. 

Contudo, apesar das alegações da requerente, o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado contrato assinado (Proposta de adesão de 

seguro), não tendo demonstrado que os descontos forma indevidos. Em 

que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 
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relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000883-66.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000883-66.2019.8.11.0038 REQUERENTE: DOUGLAS DA SILVA RICCI 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS, movida por DOUGLAS DA SILVA RICCI em 

desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADO. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Rejeito a preliminar 

alegada na peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado 

Especial Cível em decorrência da complexidade da prova e necessidade 

de perícia. A análise dessas deve ser feita com extrema cautela e 

somente merece ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial 

Cível, pela necessidade de tal prova, quando seja efetivamente necessária 

para a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica 

no caso dos autos. A vedação de produção de prova pericial no âmbito 

dos Juizados não significa que as partes não possam trazer laudos ou 

outras provas idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não 

constitui óbice para que as comprove através de relatórios técnicos 

individualizados - artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia 

informal - Enunciado n. 12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de 

Justiça – STJ – decidiu que os Juizados Especiais podem resolver 

disputas que envolvam perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, 

relatora do processo, apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os 

Juizados Especiais, não exclui de sua competência a prova técnica, que 

no caso dos autos poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a 

incompetência – STJ - RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 

– RELATOR(A): Min. NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO 

DISPONIBILIZADO NO DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. 

Passo a análise do mérito. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

a requerida vem efetuando descontos indevidos em sua conta bancária, 

gerando restrição interna e danos que devem ser indenizados. Contudo, 

apesar das alegações da requerente, o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela defesa, tendo está 

anexado contrato de cartão assinado, não tendo demonstrado que os 

descontos foram indevidos. Em que pese às argumentações do 

reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita praticada pela parte 

demandada, mas, sim, exercício regular de um direito ante a existência de 

relação jurídica entre as partes, inexistindo, portanto, qualquer dever de 

reparação. Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO 

CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 
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I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-15.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JORCELINA ARAUJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000964-15.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JORCELINA ARAUJO 

FERREIRA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. PROJETO 

DE SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por 

JORCELINA ARAUJO FERREIRA em desfavor de BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Fundamento e Decido. À luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Afirma a reclamada que a pretensão do 

reclamante está prescrita, conforme dispõe o art. 206, § 3º do Código Civil. 

No caso, por se tratar de relação de consumo, aplica-se o prazo 

quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor. 

Rejeito, dessa feita, a referida prejudicial de mérito. Passo a análise do 

mérito. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. A inteligência do artigo 6º da 

Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. ” Isso demonstra que o Juiz, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. Em sua peça inicial a parte autora alega que 

a requerida vem efetuando descontos indevidos em sua conta 

bancária/aposentadoria, gerando danos que devem ser indenizados. 

Contudo, apesar das alegações da requerente, o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar as arguições aduzidas pela 

defesa, tendo está anexado contrato assinado (Proposta de adesão de 

seguro), não tendo demonstrado que os descontos foram indevidos. Em 

que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes, 

inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa senda tem 

decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Uma vez 

comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem como o 

debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado de forma 

especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do direito de 

cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, 

EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA. 

-Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Resta claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente 

configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a 

reclamante, não quitou o debito aberto com a reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do nome da parte autora aos cadastros da Serasa e do 

SPC. Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pela efetiva comprovação da 

relação jurídica entre as partes. Não havendo como prosperar a tese 

autoral, como já explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão 

inicial. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil para 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Após o trânsito em 

julgado, certifique. P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para 

fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga _____________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-32.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE LIMA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000937-32.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ANA ROSA DE LIMA 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ANA ROSA DE LIMA 

ALMEIDA em desfavor de BANCO BRADESCO. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. A 

preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e será 
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analisada em momento oportuno. No que diz respeito à preliminar de 

inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, tal pedido 

não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de endereço não é 

documento indispensável ao julgamento da controvérsia trazida ao 

conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples indicação 

da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e 

ainda ausência de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Passo a análise do mérito. Sustenta a parte autora que é 

aposentada do INSS, cujo benefício previdenciário é pago através de 

conta bancária junto ao reclamado. Relata, ainda, que apesar de não ter 

contrato serviço de seguro ou plano previdenciário, tem sofrido descontos 

indevidos em sua conta bancária. Por outro lado, na peça contestatória, a 

parte ré defende ausência de ato ilícito, inexistindo responsabilidade 

reparatória. Argumenta que não há comprovação dos supostos danos 

morais sofridos, bem como ausência de má fé, portanto afastada a 

repetição indébito. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. Verifico que a autora afirma em sua peça inicial que a 

responsabilidade das cobranças em sua conta são da ora requerida, 

contudo, em análise aos documentos constantes dos autos, é possível 

verificar que as cobranças são feitas, pela empresa PREVISUL, não tendo 

a autora demonstrado a responsabilidade da requerida nos fatos 

discutidos. Portanto, não há dever de indenizar da ora requerida Deve 

haver, ao menos, um arcabouço probatório mínimo que ampare sua 

pretensão, o que não ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se 

desincumbiu de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de 

Processo Civil. Nessa senda, a norma processual civil encartada no artigo 

373, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos 

relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a 

apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver 

provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que “[a] consequência 

do não desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de 

improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus).” 

(Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - 

São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus 

probatório possui uma dupla função. Ao mesmo tempo em que fixa uma 

regra de instrução, voltada às partes, fixa também uma regra de 

julgamento, voltado ao magistrado. Ou seja, estimula a movimentação das 

partes e aponta a consequência de uma eventual inércia, 

respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da demanda com 

base no artigo 487, inciso I, do CPC, para JULGAR IMPROCEDENTE os 

pedidos da parte autora. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-92.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA SOARES DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000933-92.2019.8.11.0038 REQUERENTE: ADELINA SOARES DA 

SILVA FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por ADELINA 

SOARES DA SILVA FREITAS em desfavor de BANCO BRADESCO. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Quanto a preliminar de 

litispendência, assim dispõe o artigo 337, VI e § 3º do Código de Processo 

Civil: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: VI - 

litispendência; § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em 

curso. Para caracterização da litispendência é necessário que estejam 

presentes em ambas as ações: as mesmas partes, o mesmo pedido e 

mesma causa de pedir. A presente ação foi distribuída na mesma data dos 

autos 1000934-77.2019.8.11.0038, contudo, a requerida foi citada 

primariamente na presente ação, tratando-se do mesmo débito, portanto, 

caso de litispendência da ação ajuizada posteriormente, devendo a 

posterior ser julgada extinta. Assim, REJEITO a preliminar de litispendência. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual e ausência de 

pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a 

vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. Sustenta a parte autora que é aposentada do INSS, cujo 

benefício previdenciário é pago através de conta bancária junto ao 

reclamado. Relata, ainda, que apesar de não ter contrato serviço de 

seguro ou plano previdenciário, tem sofrido descontos indevidos em sua 

conta bancária. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende 

ausência de ato ilícito, inexistindo responsabilidade reparatória. Argumenta 

que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos, bem como 

ausência de má fé, portanto afastada a repetição indébito. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo 

Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. Verifico que a 

autora afirma em sua peça inicial que a responsabilidade das cobranças 

em sua conta são da ora requerida, contudo, em análise aos documentos 

constantes dos autos, é possível verificar que as cobranças se tratam de 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, não tendo a autora demonstrado a 

responsabilidade da requerida nos fatos discutidos. Portanto, não há 

dever de indenizar da ora requerida. Deve haver, ao menos, um 

arcabouço probatório mínimo que ampare sua pretensão, o que não 

ocorreu in caso. Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de seu 

ônus, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. 
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Distribuiu ações outras também afirmando falhas de fornecedores, sendo 

o n. 1000936-47.2019 julgado improcedente e os n.s 1000935-62.2019 e 

1000934-77.2019 estão aguardando audiência futura. Nessa senda, a 

norma processual civil encartada no artigo 373, além de distribuir o ônus 

da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, 

ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as 

consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina 

aponta, nesse sentido, que “[a] consequência do não desincumbimento do 

ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido 

(actore non probante absolvitur reus).” (Machado, Costa. Código de 

processo civil interpretado e anotado. 2ª Ed. - São Paulo: Editora Manole, 

2008, p. 668). Vê-se, portanto, que o ônus probatório possui uma dupla 

função. Ao mesmo tempo em que fixa uma regra de instrução, voltada às 

partes, fixa também uma regra de julgamento, voltado ao magistrado. Ou 

seja, estimula a movimentação das partes e aponta a consequência de 

uma eventual inércia, respectivamente. Ante o exposto, RESOLVO O 

MÉRITO da demanda com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para 

JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga, 28 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001048-52.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA BARBOSA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA OAB - MT0021822A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio 

de seu procurador legalmente constituído, para, querendo, impugnar a 

contestação e/ou requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000583-43.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA JESUS MANOEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VITORASSI OAB - MT27391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Marcos (REU)

JOSE FRANCISCO BRITO EUSEBIO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Adilson Rodrigues de Moura (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000583-43.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

CACILDA JESUS MANOEL REU: MARCOS Vistos. Tendo em vista a 

necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada para o dia 09 de março de 2020 às 15h00min. 

Proceda-se com as intimações necessárias. Em tempo, cumpra-se 

conforme determinação contida na parte final da decisão de Id. 25281167. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64174 Nr: 4679-89.2017.811.0026

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EDUARDO SILVA DE 

ANDRADE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23680/O, Luis Eduardo Piroseli - OAB:23144/O

 Vistos.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

para manifestar o que entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61252 Nr: 3070-71.2017.811.0026

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ferreira Mendes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Arenápolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vale ressaltar que a intenção axiológica do legislador ao estabelecer os 

impedimentos elencados no art. 9º da Lei nº 8.666/1993 é evitar o conflito 

de interesse nas licitações públicas, violando os princípios constitucionais 

da moralidade e da impessoalidade ao permitir que o parecerista que 

realizou o exame prévio do edital de licitação e a minuta contratual tenha 

sido convidado a participar do certame como interessado.Verifica-se que 

o Procurador Jurídico, Dr. Lussivaldo, assinou atos diretamente 

relacionados ao processo licitatório que daria origem a sua contratação, 

caso lograsse êxito em sua proposta. Ademais, o objeto da referida 

Licitação na modalidade Convite com o objetivo de contratar profissional 

da área jurídica para dar assessoria à Câmara Municipal de Arenápolis, 

contraria o art. 37, inciso II da Constituição Federal, tendo em vista que o 

preenchimento de cargos desta natureza, com atribuições típicas, 

permanente e finalísticas da Administração Pública, devem ocorrer 

mediante concurso público.Sendo assim, inexistente a alegada ofensa a 

direito líquido e certo da parte impetrante, conheço da ação mandamental, 

mas denego a segurança, JULGANDO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

nos ternos do art. 487, I, CPC.Sem custas e sem honorários, por se tratar 

de ação mandamental (Súmulas 512/STF e 105/STJ).Transitada em 

julgado, arquive-se.Cumpra-se.VICTOR LIMA PINTO COELHO,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67976 Nr: 1561-71.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Inácio da Silva Junior, Liliane 

Piovezan da Silva, Wilson Inácio da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 629 de 813



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694A, Wilber Norio Ohara - OAB:8.261

 Em cumprimento a decisão retro, INTIMA-SE as partes, na pessoa de seus 

causídicos constituídos, para, no prazo legal, especificarem, 

justificadamente, quais provas pretendem produzir, devendo para tanto 

indicar a necessidade e o fato a ser provado, ou, ainda, se é caso de 

julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67979 Nr: 1562-56.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON INÁCIO DA SILVA FILHO, Diego 

Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441/A

 Em cumprimento a decisão retro, INTIMA-SE as partes, na pessoa de seus 

causídicos constituídos, para, no prazo legal, especificarem, 

justificadamente, quais provas pretendem produzir, devendo para tanto 

indicar a necessidade e o fato a ser provado, ou, ainda, se é caso de 

julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21038 Nr: 1421-18.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francolino Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, ROCHA E ROCHA FILHOS ASSOCIADOS - OAB:736, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582

 Certifico e dou fé, a pedido do Sr. FRANCOLINO PEREIRA DA SILVA, que, 

neta data, o mesmo compareceu nesta secretaria judicial, oportunidade na 

qual informou que seu advogado comprometeu-se a lhe repassar tão 

somente o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente ao saldo 

remanescente executado no feito, quantia esta da qual discorda, 

acreditando que não assinou contrato concedendo ao causídico o direito à 

50 % por valores eventualmente recebidos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52143 Nr: 662-44.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRANDO MIRANDA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o autor, via Dje, na pessoa de seu causídico cositutído, para, no 

prazo legal,manifestar-se acerca da proposta de acordo de "Ref: 68".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45114 Nr: 990-42.2014.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSC, CSS/odS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Dias - OAB:22566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a ordem de serviço 003/2019/Vara Única Comarca de 

Arenápolis, Intima-se o Dr. Luiz Carlos Dias -OAB/MT n°°22.566, para 

ciência e defesa dos interesses da parte autora Creuza Soares Simplício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 20796 Nr: 1178-74.2010.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdNM/M, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11.226, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - OAB:11226

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, tendo em 

vista o afastamento deste magistrado para participação de Curso de 

Formação Continuada para Magistrado sobre o tema: "Atuação dos Juízes 

nos CEJUSC '5 - Resolução 125/ 2010/CNJ", na designada para realização 

da audiência, REDESIGNO a audiência anteriormente agendada para o DIA 

24 (VINTE E QUATRO) DE MARÇO DE 2020, ÀS 15H30MIN.

Renovem-se as intimações necessárias, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40372 Nr: 180-38.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida de Aguiar Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente através de seu patrono legalmente 

constituído, para que se manifeste nos presentes autos diante decisão de 

fl.87, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40372 Nr: 180-38.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Aparecida de Aguiar Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da pare exequente para, no prazo legal, 

oferecer meios para a expedição de mandado de intimação da parte 

executada com o recolhimento do valor da diligência do senhor Oficial de 

Justiça, atentando-se para a quantidade de atos, localidade do 

cumprimento da medida. Saliento que os valores devidos deverão ser 

pagos mediante o recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do 

tribunal de justiça na rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no 

link de emissão de guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o 

comprovante do depósito por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13768 Nr: 2171-59.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pacheco Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT
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 INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE e seu Patrono (via DJe) para, 

NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem-se a respeito do interesse 

em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, constando a 

advertência de que a não manifestação no referido prazo ocasionará o 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19730 Nr: 85-76.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Lara Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT, Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT, Mirella Maria Monteiro Tosoncin - 

OAB:4537/MT

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que, após 

detida análise dos autos vislumbra-se que o Instrumento de Mandado 

Procuratório colacionado junto a inicial não consta poderes específicos 

para levantamento dos valores depositados no feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000915-10.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000915-10.2019.8.11.0026. 

AUTOR(A): JOSE GONCALVES DE LIMA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. I - ACOLHO o pedido de reconsideração 

da decisão que designou audiência de instrução e julgamento. Assim 

sendo, CANCELO a audiência de instrução e julgamento designada. II – 

OFICIE-SE ao perito nomeado para que encaminhe o resultado da perícia 

médica realizada no dia 08/02/2020. Com a juntada, INTIMEM-SE as partes 

partes para apresentação das alegações finais. Após, VOLTEM-ME os 

autos conclusos para sentença. Intime-se e se cumpra. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-03.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID SILVA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000370-03.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:DEYVID SILVA 

DE SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-84.2020.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000384-84.2020.8.11.0026 POLO ATIVO:WELLINGTON 

TEIXEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 03/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Juscelino 

Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 . 28 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-57.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY CANTOARIA LOANGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000789-57.2019.8.11.0026. REQUERENTE: JURACY CANTOARIA 

LOANGO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA proposta por JURACY CANTOARIA LOANGO 

em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. As partes firmaram acordo nos seguintes termos: “A executada 

efetuou o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

danos morais, e o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

referente aos danos materiais, na conta indicada. Em caso de atraso 

superior a 15 dias incidirá multa de 10% sobre o valor da parcela. Com o 

presente acordo as partes dão ampla, geral e total quitação dos débitos 

discutidos nos autos”. Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 
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______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-68.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA PORTELA ALVES OAB - MT0015418A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA FAVALESSA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT17573-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010125-68.2016.8.11.0026. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA 

DOS SANTOS MENDES REQUERIDO: BETANIA FAVALESSA PINHEIRO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de EXECUÇÃO DE SENTENÇA, 

proposta por MARIA DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES em 

desfavor de BETANIA FAVALESSA PINHEIRO. É o necessário. Decido. As 

partes compuseram acordo, nos seguintes termos: “A requerida 

compromete-se a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por meio de 

depósito bancário na conta indicada, em duas parcelas. Resta ainda 

acordado clausula penal em caso de descumprimento. Com o presente 

acordo as partes dão plena, geral e irrevogável quitação”. Isso posto, 

considerando que em havendo transação/acordo o exame do magistrado 

deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se houve a 

efetiva transação, os transatores são titulares do direito que dispõem 

parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. DECLARO O PRESENTE FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, nos termos do art. 924, I, 

c/c, art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-02.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA THAIS TAVARES ZANETTE 03064763121 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNAR ALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010304-02.2016.8.11.0026. EXEQUENTE: PAOLA THAIS TAVARES 

ZANETTE 03064763121 EXECUTADO: WAGNAR ALVES DE OLIVEIRA 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes PAOLA THAIS TAVARES ZANETTE em desfavor de WAGNAR 

ALVES DE OLIVEIRA. É o necessário. Decido. Fora proferida sentença de 

mérito condenando o executado, a qual não fora cumprida. A parte autora 

foi intimada para manifestar requerendo o que entender de direito, 

contudo, não apresentou endereço atualizado da requerida, tampouco 

indicou bens. Não logrando êxito em indicar bens passíveis de penhora, 

providência essencial ao regular andamento do feito, a extinção é medida 

que se impõe. A hipótese do § 4º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica 

às execuções de título judicial e extrajudicial – Enunciado n. 75 do 

FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Isso posto, 

com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO e AUTORIZO a devolução dos documentos ao 

credor/exequente, caso algum original tenha sido apresentado/entregue 

na Secretaria do Juizado Especial quando do processamento. Esgotados 

os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, caso 

requerido expressamente pelo credor e assumindo o compromisso de 

informar o adimplemento/pagamento, EXPEÇA certidão de dívida para fins 

de inscr ição do devedor /executado no  cadas t ro  de 

inadimplentes/restritivos de crédito/banco de dados, frise, sob sua 

responsabilidade, nos termos do Enunciado 76 do FONAJE. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive, entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no 

caso de requerimento expresso, certidão do seu crédito como título para 

futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no 

Cartório Distribuidor - Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada 

no XXI Encontro – Vitória/ES. Ademais, DEFIRO eventual pedido de 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito 

para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago 

Juíza Leiga ______________________ Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) 

Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos 

autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-93.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO
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ALMEIDA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ANTONIO 

QUINTEIRO DE ALMEIDA em desfavor de UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO. Dispenso o relatório, autorizada pelo artigo 38 da 

Lei 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, 

parágrafos 2º e 4º do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Fundamento e decido. A 

requerida alega em sede de preliminares incompetência do juizado por 

necessidade de perícia contábil, contudo, não há que se falar em 

incompetência uma vez que os documentos anexados pelas partes 

demonstram claramente os valores cobrados e pagos, restando 

desnecessária a perícia. Portanto indefiro a preliminar. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Sustenta o autor que ouve um aumento 

abusivo no valor da mensalidade, tendo entrado em contato com a 

requerida, porém não obteve êxito na solução via administrativa. Requer a 

condenação da requerida em danos materiais e morais. Em defesa, a ré 

levantou preliminar de incompetência e, no mérito, alegou que a autora 

contratou plano coletivo por adesão e que se sujeita aos preços previstos 

no contrato, no mais, limitando-se a defender a regularidade nos reajustes 

aplicados. Tendo as partes afirmado a indisposição probatória, é de rigor o 

julgamento do feito no estado em que está. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Conforme documentos anexados na defesa, trata-se de 

contrato coletivo tendo como estipulante GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (GLEMT), a qual firmou aditivo contratual com 

a operadora ré (Unimed). Nesse passo, a alteração contratual atingiu 

todos os participantes do plano alterado, sendo responsabilidade da 

contratante - GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(GLEMT) -, dar pleno conhecimento do teor aditivo aos participantes. 

Assim, não há que se falar em abusividade, uma vez que a modificação no 

valor da mensalidade se deu por força de aditivo contratual e mudanças 

na faixa etária. Nesse sentido, dispõe o artigo 35-E, §2ºda Lei 9.656/98, o 

qual estabelece que "nos contratos individuais de produtos de que tratam 

o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua 

celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações 

pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS” Porém, quanto aos 

contratos coletivos não há qualquer vinculação aos percentuais fixados 

pela ANS, pelo contrário, a própria agência reguladora estabelece que os 

reajustes das contraprestações estabelecidas nestes contratos podem 

ser livremente pactuados entre a operadora e a contratante. Deve a 

autora observar que seu vínculo com a requerida é por intermédio a 

adesão ao contrato mantido pela GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (GLEMT) com a UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO. Assim, eventual modificação contratual influirá 

diretamente sobre seu plano, posto que aderiu ao contrato, mas não é a 

titular dos direitos do contrato, sendo o estipulante a GRANDE LOJA 

MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (GLEMT). No presente caso, 

o contrato é coletivo por adesão. O fato de se tratar de um contrato de 

adesão, com reajustes previstos unilateralmente, não implica, por si só, 

abusividade. Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo: “Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes anuais que 

podem ser feitos pela sinistralidade e custos dos usuários, não se 

submetendo aos índices dos contratos individuais estabelecidos pela ANS. 

Inexistência de nulidade da cláusula que permite o reajuste por 

sinistralidade. Reajuste em virtude de mudança de faixa etária que não é 

ilegal nem fere o Estatuto do Idoso. Jurisprudência do C. STJ. Cláusula que 

prevê a rescisão unilateral do contrato que, por si só, não é abusiva. Ação 

improceden te .  Recu rso  p rov ido .  (Ape lação  C íve l  n . º 

1.006.087-61.2016.8.26.0529. Relator Des. Maia da Cunha. Quarta Câmara 

de Direito Privado. J. 22-02-2018) “Plano de saúde. Contrato coletivo. 

Pretendido afastamento do reajuste por variação de sinistralidade. 

Inadmissibilidade. Critério autorizado, que, 'a priori', não se demonstra 

abusivo. Índice anual definido pela ANS, aplicável aos planos de saúde 

individuais. (...) Recurso improvido.” (Agravo de instrumento nº 

2055968-25.2016.8.26.0000. Relator Des. Vito Guglielmi. Sexta Câmara de 

Direito Privado. J. 16-05-2016). Observe-se, ainda, o teor do Recurso 

Especial n. 1.568.244 - RJ (2015/0297278-0 – REPETITIVO). Enfim, o 

contrato coletivo em tela é regido pelas regras dos contratos coletivos, 

razão por que os índices de reajuste aplicados pela requerida devem 

prevalecer e não comportam redução ou alteração; as cláusulas 

contratuais que tratam do reajuste das mensalidades não são ilegais nem 

abusivas; o contrato não comporta revisão para substituição da variação 

prevista; Portanto indefiro o pedido de devolução dos valores pagos, a 

título de dano material. Com relação ao pedido de danos morais o mesmo 

também deve ser julgado improcedente. A variação de sinistralidade e o 

aumento do prêmio é regular, primeiro, porque visa manter o equilíbrio 

contratual, bem como, tem previsão no aditivo contratual. Como se verifica, 

há expressa previsão quanto ao reajuste de preços ante a necessidade 

de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro e, nesse particular, 

nenhuma ilegalidade se verifica, porque não se trata de cláusula abusiva 

ou nula; a cláusula é clara, não causa desequilíbrio às partes, não 

concede vantagem à requerida ou desvantagem à autora, não é 

incompatível com a boa-fé nem com a equidade. Inocorrente, portanto, 

qualquer afronta a direito de personalidade em razão de conduta praticada 

pela parte Ré. Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado 

digitalmente) Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-80.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTUNES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT3898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO
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1000781-80.2019.8.11.0026. REQUERENTE: MOACIR ANTUNES DE 

FRANCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 
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JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS, movida por MOACIR ANTUNES 

DE FRANCA em desfavor de BANCO BRADESCO. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC c.c 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e Decido. À luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. A 

preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela reclamada BANCO 

BRADESCO não prospera. Oferecendo a ré seus produtos e serviços ao 

mercado de consumo, eventuais fraudes cometidas por seus prepostos 

ou por corretores que promovem a intermediação com os consumidores 

estão compreendidas no risco da atividade, que não pode ser transferido 

ao consumidor. Ademais, a requerida integra a cadeia de consumo que 

culmina na prestação de serviço final ao consumidor, sendo que ambas 

são solidariamente responsáveis pelos vícios e defeitos do serviço 

prestado ao consumidor, nos termos do artigo 18 e seguintes do Código 

de Defesa do Consumidor. Portanto, evidente que a requerida é parte 

legítima a figurar na demanda. Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva. 

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual, e ainda ausência 

de pretensão resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito 

a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, 

incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Passo a 

análise do mérito. Sustenta a parte autora que é pensionista do INSS, cujo 

benefício previdenciário é pago através de conta bancária junto ao 

reclamado. Relata, ainda, que apesar de não ter contrato serviço de 

seguro ou plano previdenciário, tem sofrido descontos indevidos em sua 

conta bancária. Por outro lado, na peça contestatória, a parte ré defende 

ausência de ato ilícito, inexistindo responsabilidade reparatória. Argumenta 

que não há comprovação dos supostos danos morais sofridos, bem como 

ausência de má fé, portanto afastada a repetição indébito. Após análise 

dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Inicialmente ressalto que o autor é 

consumidor e a ré fornecedora, aplicando-se o Código de Defesa do 

Consumidor à espécie. No caso dos autos impõem-se a inversão do ônus 

da prova, uma vez que a alegação do autor se mostrou verossímil, 

considerando os documentos trazidos com a inicial, bem como a ausência 

de comprovação do alegado na contestação. Cabe a ré garantir a 

segurança do sistema, prevenindo contra fraudes, e não o fazendo arcar 

com a responsabilidade em razão do risco de sua atividade. Tal dever é 

decorrente da boa fé-objetiva (artigo 422 do Código Civil), afinal “... 

formado o vínculo contratual de consumo, o novo direito dos contratos 

opta proteger não só a vontade das partes, mas também os legítimos 

interesses e expectativas dos consumidores. ...”. Embora tenha a 

requerida alegado regularidade na contratação, não anexou nenhum 

documento assinado pela parte autora. Cabe ao fornecedor suportar os 

riscos decorrentes de sua atividade, tanto que respondem 

independentemente de culpa, pelos danos que causarem aos 

consumidores (artigo 14 da Lei 8.078/90), nos moldes da súmula 479 do 

Superior Tribunal de Justiça. O nexo causal entre atividade das 

requeridas, seu comportamento desidioso e o dano é inquestionável, 

sendo desnecessárias maiores considerações. Quanto ao pedido de 

danos materiais, notória a procedência quanto à declaração de 

inexigibilidade do débito, sendo necessária a restituição dos valores 

descontados irregularmente da conta bancária da parte autora sem que 

houvesse contratado o seguro, devidamente atualizados e com juros 

moratórios. Ressalto que a devolução em dobro verifica-se somente 

quando há a soma dos requisitos imprescindíveis, quais sejam: a) a 

existência de cobrança indevida; b) o pagamento em excesso pelo 

consumidor do valor indevidamente cobrado; c) ausência de engano 

justificável por parte do fornecedor. Assim, atendidos os requisitos o 

Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, dispõe 

que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Fixadas tais premissas, tenho que faz jus à parte autora ao ressarcimento 

da quantia despendida, devidamente comprovada correspondente ao valor 

R$ 972,40 (novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), já na 

forma dobrada, referente aos valores cobrados, indevidamente. 

Consoante a esse entendimento tem manifestado as Turmas Recursais: 

APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO RECONHECIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL 

RECONHECIDO. - Sendo patente o ilícito levado a efeito pela empresa de 

telefonia, com cobrança de valores indevidos e suspensão dos serviços 

contratados, impõe-se a sua condenação na repetição de indébito e no 

pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 

10074140024709001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/06/2015); APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS 

BANCÁRIOS QUITADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. 

COBRANÇA INDEVIDA. HAVENDO COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES 

QUE NÃO FORAM CONTRATADOS, VIÁVEL A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, 

DOS VALORES DESCONTADOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO DISPOSTO 

NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MANTIDO O VALOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO 

CONFIGURADA. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70062327044, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).(TJ-RS - 

AC: 70062327044 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de 

Julgamento: 26/11/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/12/2014). No que se refere ao dano 

moral, algumas considerações merecem ser formuladas. Numa 

conceituação mais elaborada, modernos doutrinadores apontam o dano 

moral como inerente aos efeitos negativos que a lesão provoca na 

pessoa. Será preciso, então, reparar o prejuízo decorrente da 

consequência desvaliosa, do menoscabo à personalidade. Ou seja, o 

dano moral importa em diminuição à subjetividade da pessoa, derivada da 

lesão a um interesse espiritual. Numa e noutra dessas concepções 

teóricas, enquadram-se as mais variadas situações de fato submetidas ao 

julgamento dos tribunais: a dor pela perda de um ente querido, vergonha 

decorrente de uma deformidade física, o constrangimento de quem sofre 

imputação ofensiva à sua honra ou dignidade, o vexame social diante da 

execração por um crédito negado etc.” Muito embora o nome da parte 

autora não tenha sido lançado em cadastro de proteção ao crédito, sua 

parca remuneração fora afetada por contrato que jamais celebrou. 

Independe de maiores provas o dano moral para a autora que, sem 

sombra de dúvidas, sofreu pela angústia da incerteza quanto a própria 

mantença, sendo inquestionável, portanto, a responsabilidade da ré, 

responsável pelo seguro jamais contratado pela autora, o que determina 

sua responsabilização por danos morais. Neste sentido: Nessa senda, tem 

manifestado as Turmas Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

REPETIÇÃO EM DOBRO. A parte autora logrou comprovar os fatos 

articulados na exordial, no sentido de que foram realizados descontos 

indevidos em seu benefício previdenciário, atendendo ao disposto no art. 

373, I, do novel CPC. Comprovada negligência da empresa-ré, esta deve 

ser responsabilizada pelos descontos indevidos efetuados sem 

autorização da parte autora, conduta abusiva na qual assumiu o risco de 

causar lesão a parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí 

ensejando o dever de indenizar. Assim, ante a ausência de interesse de a 

postulante contratar nos valores estipulados no caso sub judice, 

verifica-se que não restou atendido requisito essencial para formação de 

um contrato que é a manifestação de vontade livre assentindo com o 

pacto em tela, logo, inexistindo aquela este não se perfectibiliza. Desse 

modo, desatendida a forma prevista em lei e não cumprida formalidade 

essencial no pacto em questão, resta este atingido por nulidade absoluta, 

a teor do que estabelece o art. 166, incs. IV e V, do Código Civil. Situação 

que se amolda ao dano moral puro, o qual prescinde da prova do prejuízo, 

na medida em que restou incontroverso a prática do ato ilícito, o qual 

importou no desconto indevido de empréstimo não contratado, 

presumindo-se que tal fato ocasionou mais do que meros transtornos, pois 

influi diretamente na subsistência do postulante e de sua família. O valor a 

ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta 

o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, a 

capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta 
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ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do 

dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em 

enriquecimento ilícito. Quantum majorado para R$ 10.000,00. Determinada 

a restituição em dobro dos valores efetivamente pagos, porquanto inexiste 

justificativa razoável por parte da empresa demandada para o desconto 

da cobrança de serviços não contratados. (TJRS – AC: 70076194703 RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, julgamento: 28/03/2018, Quinta 

Câmara). Assim, ante o caráter alimentar do benefício previdenciário, que 

foi reduzido em razão de ato ilícito da parte ré, é indubitável a ocorrência 

do dano moral. Definida a existência do dano, no que tange ao valor da 

indenização, ela não pode ser insignificante nem, tampouco, excessiva a 

ponto de perder seu caráter inibitório ou tornar-se fonte de 

enriquecimento. A função da reparação por danos morais visa não só 

compensar pelo sofrimento da vítima ou pelo indevido desgaste em sua 

honra e moral, mas também tem caráter pedagógico, demonstrando ao 

ofensor que a conduta praticada não mais deve se repetir, sendo 

economicamente interessante retificar o comportamento ilícito. 

Considerando a condição financeira do autor, hipervulnerável, inexistência 

de contratação e, ainda, poderio financeiro da requerida, arbitro 

indenização, atento tanto ao caráter pedagógico como também ao restrito 

âmbito de abalo da moral, embora inegavelmente existente, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 

487, I, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

para: - TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR deferida em exame sumario; - 

DETEMINAR o cancelamento das cobranças no valor de R$ 972,40 

(novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos), referente ao 

“Chubb Seguros Brasil SA ou qualquer outra rubrica não contratada pelo 

autor”, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da intimação desta, sob pena de 

pagamento de multa cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir 

em desacordo. - DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as 

partes, bem como, o cancelamento dos débitos da parte autora com a 

parte ré, referente à dívida em litígio, sob pena de pagamento de multa 

cominatória/astreinte fixados no TRIPLO do que exigir em desacordo, a 

partir da intimação desta. - CONDENAR a reclamada a repetir/pagar a 

reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, 

art. 940 -, no valor de R$ 972,40 (novecentos e setenta e dois reais e 

quarenta centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-65.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO HERNANDES JUNIOR (REQUERIDO)

MARLENE REIS (REQUERIDO)

VANDERLEY DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000394-65.2019.8.11.0026. INTERESSADO: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA REQUERIDO: GENIVALDO HERNANDES JUNIOR, VANDERLEY DA 

SILVA FERREIRA, MARLENE REIS PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA em face de GENIVALDO HERNANDES JUNIOR e VANDERLEY DA 

SILVA FERREIRA. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 

1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Considerando que os reclamados, apesar de devidamente citados, não 

compareceram à audiência de conciliação, bem como não apresentaram 

contestação, DECRETO A SUA REVELIA. No entanto, é necessário 

ressaltar que a revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

tem fundamento o direito pleiteado pela parte autora. Nesse sentido: TJ MG 

- EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS 

MORAIS - EFEITOS DA REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JULGADOR -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

REVISÃO DO VALOR DEVIDO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 

Os efeitos da revelia não implicam, por si só, na procedência imediata do 

pedido. A presunção advinda da revelia é relativa, sendo legítimo ao 

julgador dar ao feito a solução que entender cabível de acordo com o 

princípio do livre convencimento motivado. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

2006.019121-3, REL. DES. PAULO ALFEU PUCCINELLI, TERCEIRA TURMA 

CÍVEL, 18.12.2006). Presentes os pressupostos processuais e as 

condições da ação, passo ao julgamento do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Neste passo, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que é credora da parte reclamada do valor de 

R$ 11.758,08 (onze mil setecentos e cinquenta e oito reais e oito 

centavos), alusivo à prestação de serviços advocatícios. No caso, a parte 

autora demonstrou de forma suficiente os requisitos necessários, 

consubstanciado na latente e considerável demora no pagamento dos 

honorários devidamente prestados pela parte reclamante. No caso, 

operou-se ainda a revelia, uma vez que a parte ré, devidamente citada, 
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não apresentou defesa. Dessa forma, os fatos alegados pela parte 

reclamante presumem-se verdadeiros, nos termos do que determina o 

artigo 344 do NCPC. Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos 

consta, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para: - DECRETAR A REVELIA da requerida com 

fundamento no art. 344 do NCPC; - JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado na exordial para condenar os requeridos a PAGAR à 

parte Autora, o valor de R$ 11.758,08 (onze mil setecentos e cinquenta e 

oito reais e oito centavos), corrigido monetariamente – Enunciado n. 562 

da Súmula do STF -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e 

líquida - termo – mora ex re - CC/02, art. 397, caput. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ______________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. (assinado digitalmente) Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Portaria

PORTARIA Nº. 09/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Fabio Petengill, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO a interrupção dos serviços de internet, telefonia fixa, 

junto ao Foro da Comarca e Município de Aripuanã no dia 27 de fevereiro 

de 2020, devido as diversas oscilações energia ocorrida;

CONSIDERANDO que devido ao mencionado problema acima, a Comarca 

de Aripuanã ficou sem programa operacional Sistema Apolo, bem como, 

sem acesso às redes internas e internet;

RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER os prazos processuais do dia 27 de fevereiro de 

2020, a fim de assegurar a prestação jurisdicional, bem como, não causar 

prejuízos às partes e causídicos em geral.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram nos dias 27 de fevereiro de 2020, para o primeiro dia útil 

subsequente.

Art. 3º - AS AUDIÊNCIAS designadas durante o período supramencionado 

serão realizadas normalmente, a fim de não causar prejuízo processual, 

bem como, às partes e advogados(as).

Art. 4º - NOTIFIQUEM-SE os representantes do Ministério Público e 

OAB/MT.

Art. 5º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 27 de fevereiro de 2020.

(Assinatura Digital)

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 10/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Fabio Petengill, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO a interrupção dos serviços de internet, telefonia fixa, 

junto ao Foro da Comarca e Município de Aripuanã no dia 27 de fevereiro 

de 2020, devido as diversas oscilações energia ocorrida;

CONSIDERANDO que as oscilações de energia danificaram o servidor de 

dados desta Comarca;

CONSIDERANDO que referido servidor de dados encontra-se em 

manutenção e validação dos dados;

CONSIDERANDO que devido ao mencionado problema acima, a Comarca 

de Aripuanã ficou sem programa operacional Sistema Apolo, bem como, 

sem acesso às redes internas e internet;

RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente e os prazos processuais do dia 28 de 

fevereiro de 2020, a fim de assegurar a prestação jurisdicional, bem como, 

não causar prejuízos às partes e causídicos em geral.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram nos dias 28 de fevereiro de 2020, para o primeiro dia útil 

subsequente.

Art. 3º - AS AUDIÊNCIAS designadas durante o período supramencionado 

serão realizadas normalmente, a fim de não causar prejuízo processual, 

bem como, às partes e advogados(as).

Art. 4º - NOTIFIQUEM-SE os representantes do Ministério Público e 

OAB/MT.

Art. 5º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aripuanã/MT, 28 de fevereiro de 2020.

(Assinatura Digital)

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 11/2020-DF

O Doutor FÁBIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor Foro desta 

Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº. 17/2019-CM, de 02 de 

setembro de 2019, qual estabelece o funcionamento do Plantão na 

Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - Responderão no Plantão Semanal e Regional correspondente ao 

POLO X e Comarca de Aripuanã referente ao mês MARÇO de 2020, os 

Servidores e Magistrados escalonados na planilha do anexo I;

 Art. 2º - O Plantão Semanal inicia-se as 19h01min do primeiro dia útil da 

semana, encerrando-se às 23h59 da sexta-feira ou feriado antecedente;

Art. 3º - O Plantão Regionalizado inicia-se às 00h00min do sábado ou 

feriado antecedente, encerrando-se às 11h59min do primeiro dia útil da 

semana;

Art. 4º - Quando ao Plantão Regionalizado os Magistrados e Servidores 

deverão ficar no recinto do Fórum da Comarca das 13h00min às 

17h00min, fazendo jus à compensatória nos termos do Provimento nº. 

17/2019-CM, Art. 7º, § 1º;

Art. 5º - Quanto aos plantões semanais só haverá direito caso o efetivo 

trabalho, conforme Art. 7º, § 1º e 2º do Provimento nº. 17/2019-CM;

Art. 6º - Conquanto à remessa de documentos das Comarcas 

pertencentes ao POLO X, deverão ser enviados via MALOTE DIGITAL e/ou 

WEBMAIL, sendo especificamente no Malote Digital da Vara Única e 

Webmail: ari.unica@tjmt.jus.br;

Art. 7º - Comunique-se as Comarcas pertencentes ao POLO X, bem como 

o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Policia Militar, Policia Civil;

Art. 8º - Remetam-se cópia da presente Portaria à Presidência do Tribunal, 

Coordenadoria Judiciária, Coordenadoria de Magistrados e Coordenadoria 

de Comunicação.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.
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 Aripuanã/MT, 28 de fevereiro de 2020.

FÁBIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

(Assinatura Digital)

 

* O Anexo I encontra-se no Caderno de Anexo do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexo I

 

Edital

* A Portaria n. 04/2020-DF completa, que torna público o gabarito definitivo 

de respostas do Processo Seletivo de Estagiários de Nível Médio, bem 

como a classificação dos candidatos, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-55.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

ERNESTO BORGES NETO OAB - MT8224-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000057-55.2017.8.11.0088. REQUERENTE: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES REQUERIDO: SERASA EXPERIAN Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito. O Reclamante alega na 

petição inicial que em 03/11/2017, foi surpreendido com e-mail de 

monitoramento, e que este assina da plataforma SPC BRASIL, em que 

constava como seu nome incluído no cadastro de devedores da ré 

SERASA EXPERIAN. Ocorre que o autor, apesar de estar com a fatura em 

atraso até a data de hoje, em que efetuou o pagamento, em nenhum 

momento foi previamente notificado da inserção de seu nome no cadastro 

da ré, como prescreve o art. 43, § 2º do CDC. O Reclamado, por sua vez, 

aduz que encaminhou a carta de comunicação ao endereço que a credora 

lhe forneceu para tanto, que é exatamente aquele declinado pelo Autor 

como sendo seu endereço comercial. Analisado o presente processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que não há comprovação de que 

houve a negativa de crédito à autora e que a mesma tenha se dado com 

base exclusivamente na negativação atribuída a mesma, bem como que 

houve excesso nas informações apresentadas pelo sistema “credit 

scoring”, a fim de caracterizar o dano moral pleiteado. Ressalta-se que em 

recente decisão – REsp 1.419.697-RS -–, o STJ admitiu a prática do 

sistema “Concentre Scoring” como lícita, na medida que não se trata de um 

banco de dados, mas apenas de um método de avaliação de risco no qual 

são fornecidos dados estatísticos, não havendo que se falar em dano 

moral “in re ipsa”. Destaca-se que a referida decisão reconheceu a 

caracterização de dano moral apenas nas hipóteses em que há 

comprovação que a negativa de concessão de crédito tenha sido 

embasada exclusivamente na pontuação fornecida ao consumidor ou nos 

casos em que as informações sejam excessivas ou estejam 

desatualizadas. Corroborando: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA “CREDIT SCORING”. 

COMPATIBILIDADE COM O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I 

– TESES: 1) O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para 

avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos 

estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma 

pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa 

prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, 

I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco 

de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de 

proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima 

transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei 

n. 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do 

consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, 

caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de 

crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito 

aos limites legais na utilização do sistema “credit scoring”, configurando 

abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a 

responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do 

responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei 

n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de 

utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da 

Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida 

de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. II – CASO 

CONCRETO: 1) Não conhecimento do agravo regimental e dos embargos 

declaratórios interpostos no curso do processamento do presente recurso 

representativo de controvérsia; 2) Inocorrência de violação ao art. 535, II, 

do CPC. 3) Não reconhecimento de ofensa ao art. 267, VI, e ao art. 333, II, 

do CPC. 4) Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral "in re 

ipsa". 5) Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias da comprovação 

de recusa efetiva do crédito ao consumidor recorrido, não sendo possível 

afirmar a ocorrência de dano moral na espécie. 6) Demanda indenizatória 

improcedente. III – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E 

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1419697/RS, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 

17/11/2014)”. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela 

parte autora, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto os autos ao MM.º 

Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Aripuanã-MT, 23 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-06.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONEI PEDRO GIACOMONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000015-06.2017.8.11.0088. REQUERENTE: MARCOS ANDRE VIEIRA 

REQUERIDO: JHONEI PEDRO GIACOMONI Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Insta salientar, 

que foi expedida intimação para o reclamante se manifestar (id. 15592061) 

quanto ao prosseguimento da ação, todavia, a autora se manteve inerte 

conforme certidão inserida nos autos (id. 16506914) . Trata-se de ação de 

cobrança contra JHONEI PEDRO GIACOMONI, por inadimplência de título 

executivo extrajudicial, proposta por MARCOS ANDRÉ VIEIRA, insta 

salientar, que se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que desde 10 de 
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outubro de 2018 o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - 

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas ou honorários advocatícios 

nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto os 

autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, 

para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Aripuanã-MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010133-58.2013.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI LUCIA ANZELIERO ROSSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA CRISTINA NICLOTTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010133-58.2013.8.11.0088. EXEQUENTE: IRACI LUCIA ANZELIERO 

ROSSETTO EXECUTADO: ANDREA CRISTINA NICLOTTE Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar (id. 16109236) quanto ao prosseguimento da ação, todavia, a 

autora se manteve inerte conforme certidão inserida nos autos (id. 

16609499) . Trata-se de ação de cobrança contra IRACI LUCIA 

ANZELIERO ROSSETTO, por inadimplência de título executivo extrajudicial, 

proposta por ANDREA CRISTINA NICLOTTE, insta salientar, que se torna 

impossível decidir nos autos por falta de manifestação da parte autora. 

Outrossim, verifica-se que desde 21 de novembro de 2018 o feito 

encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte 

interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, 

veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase 

em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Submeto os autos ao MM.º 

Juiz Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P.I.C. 

Aripuanã-MT, 26 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-34.2016.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA SOMBRA PERRUT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010089-34.2016.8.11.0088. REQUERENTE: ADILA SOMBRA PERRUT 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Passo a análise do mérito. Pleiteia 

a Reclamante ADILA SOMBRA PERRUT a reparação dos danos materiais e 

morais, em virtude de que a segunda parcela do empréstimo contratado foi 

descontado indevidamente de seu salário, visto que o desconto relativo a 

mesma parcela foi realizado duas vezes. Diante disso, requer a devolução 

da parcela descontada indevidamente em dobro, inversão do ônus da 

prova e danos morais. O Reclamado BANCO DO BRASIL alega que não 

houve, em tempo algum, realização de contrato desconhecido que enseje 

novos e não reconhecidos descontos, aduz que não houve comprovação 

dos fatos pela parte autora, pugnando pela ausência no dever de 

indenizar. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, impõe-se 

a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, 

que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

(CPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum documento, capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar no lançamento em duplicidade da segunda parcela do 

avocado empréstimo em enleio em sua folha salarial e conta corrente. 

Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilegalidade do desconto 

em folha percebido pela Reclamante, restando comprovado o desconto 

indevido do valor de R$ 284,63 (duzentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta e três centavos), nos termos do § único do artigo 42 do CDC. 

Corroborando: EMENTA RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO FOLHA DE 

PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. A falha consistente no desconto em 

conta bancária de valor de empréstimo não contratado, que avilta a 

remuneração do consumidor, sujeita a instituição bancária a pagar 

indenização por dano moral, pois a situação vivenciada configura violação 

aos direitos de personalidade, previstos no inciso X do artigo 5º da 

Constituição Federal. A repetição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa 

do Consumidor, deve ocorrer nos casos em que reste configurado engano 

injustificável na cobrança indevida. Consumidor que comprovou mediante 

juntada de histórico de pagamentos de que houve a subtração, mediante 

desconto em folha de pagamento, do valor referente a quatro (04) 

parcelas no valor de R$ 236,40 (duzentos e trinta e seis reais quarenta 

centavos) cada. Recurso provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

721090720158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) A responsabilidade civil do 

causador do dano opera-se estando presentes a culpa, o dano e o nexo 

de causalidade ensejando, pois, sua necessária reparação, como ocorre 

no presente caso, pois não restam dúvidas de que o desconto, realizado 

na folha de pagamento da Reclamante, foi indevido, o que certamente 

causou inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a 

subtração indevida de valores. Já no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil para TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR: 1) CONDENAR a 

parte promovida, a pagar à parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Submeto os autos ao MM.º Juiz togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S 

T O S, HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 

9099/95. Sem custas, nem honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e 

arquivem-se. P.I.C. Aripuanã-MT, 23 de fevereiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-23.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

1000753-23.2019.8.11.0088. REQUERENTE: KATIA GOMES DOS SANTOS 

REQUERIDO: RD PREMIUM COMERCIO DE MOTOCICLETAS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a parte 

reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C.. A 

requerida apesar de devidamente citada (id nº 20716429), não 

compareceu na audiência de conciliação (id nº 17799824) impondo-se a 

aplicação dos efeitos da REVELIA conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

Mérito: Em meados do dia 02 de fevereiro de 2015, a Promovente 

entabulou negócio jurídico com a empresa Promovida, sendo que, nesta 

época a sede comercial da empresa, como consta no primeiro contrato 

anexado ao presente petitório realizado entre as partes, se localizava na 

Av. Dois de Dezembro, nº 991, Centro, Aripuanã –MT, CEP: 78325-000 

(Doc. em anexo). a demandante contratou na relação negocial com a 

referida empresa, o seguinte bem: 1 (uma) motocicleta Honda NXR 160 

BROS ESDD. Destarte, o contrato foi firmado entre as partes, no dia 04 de 

fevereiro de 2015, no valor de R$ 16.080,00 (dezesseis mil, oitenta reais), 

sendo parcelados em 48 (quarenta e oito) vezes em meados do fim de 

novembro de 2017, a Promovente de boa-fé estava adimplindo todas as 

parcelas dos contratos que ainda permanecia ativo, totalizando o importe 

adimplido o valor R$ 18.945,00 (dezoito mil novecentos e quarenta e cinco 

reais) na época Para a surpresa da demandante, no referido final de 

novembro de 2017, a Promovida noticiou falência a Promovente, entraram 

em contato com a Promovida para o ressarcimento dos valores pagos, 

porém, a Promovida por meio de seus funcionários somente alegava que, 

a empresa não possuía os bens e sequer o valor para as restituições aos 

clientes. A parte reclamada quedou-se totalmente inerte. Consoante se 

verifica dos fatos narrados na exordial e dos documentos colacionados 

aos autos, a parte Reclamante alega ser vítima de má prestação de 

serviços, informa que pagou devidamente o valor de R$ 18.945,00 

(dezoito mil novecentos e quarenta e cinco reais). Inicialmente deve-se 

anotar que ao caso presente aplicam-se as normas do Código de Defesa 

do Consumidor, tendo em vista que a parte Reclamante, embora não tenha 

efetivamente, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Incumbe à autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do 

art. 373, inciso I, do CPC. Entretanto, no caso em apreço, vê-se que a 

parte reclamante não logrou êxito em comprovar a totalidade de suas 

argumentações: - Na inicial não acostou a integralidade dos pagamentos 

das 36 parcelas alegadas como quitadas; - Após a defesa da parte alegou 

serem devidos o valor do pagamento parcial e anexou apenas alguns 

comprovantes de pagamento informando que complementou o pagamento, 

porém novamente não junta os 36 pagamentos informados; - A empresa 

provou a ciência de que o grupo se enceraria somente em Mario/2016 – 

com o final das 85 assembleias; De mais a mais, do valor a ser restituído a 

parte autora deve ser abatida a taxa de administração do consórcio, 

conforme jurisprudência também pacificada, confira: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR 

CENTO).AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE 

PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 1. As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 

1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, 

DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 

1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; 

EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2. Agravo regimental não provido. 

(STJ - AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013) Por 

sua vez, entendo ser incabível a aplicação da cláusula penal por 

desistência. Isso porque, trata-se de consórcio de longa duração, em que 

houve o pagamento de poucas parcelas e, ainda, como é cediço, é 

possível a substituição do consorciado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 

ART. 333, INC. II DO CPC. (...). CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a 

dedução dos valores relativos à cláusula penal, visto que não 

demonstrado eventual dano sofrido pela administradora com a saída do 

consorciado. (...). Recurso Adesivo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70052097029, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 09/05/2013) Portanto, trinta 

dias após o encerramento do grupo, passa a ser devida ao desistente a 

restituição das parcelas pagas, com juros moratórios de 1% ao mês, 

enquanto a correção monetária deve ser aplicada a partir do pagamento 

de cada parcela a ser restituída. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. JUROS 

DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A restituição das parcelas pagas por 

desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias do prazo previsto em 

contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o 

participante, devendo incidir a partir daí juros de mora, na hipótese de o 

pagamento não ser efetivado. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no REsp 1157116/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 26/05/2011). Por fim, não há 

falar em compensação por dano moral ou material, uma vez que o 

reclamante esteve inadimplente. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para decretar a rescisão do 

contrato de consórcio celebrado entre as partes e determinar que a ré 

restitua, imediatamente, as parcelas pagas pela autora, acrescidas de 

juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir desta data, e corrigidas 

pelo INPC, a partir de cada desembolso, sem incidência de cláusula penal, 

mas com abatimento da taxa de administração e seguro eventualmente 

previstos no contrato. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao MM.º Juiz 

Supervisor para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Tatiane Pereira Barros – Juíza Leiga V I S T O S, HOMOLOGO, para que 

surta seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da lei nº 9099/95. Sem custas, nem 

honorários, na forma da Lei 9099/95. Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se. P. I. C. 

Aripuanã-MT, 23 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53679 Nr: 554-55.2014.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALÇADOS PEGADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDA ANGELA DE ARRUDA SOUZA-ME, 
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CARMINDA ANGELA DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herivelto Paiva - OAB:OAB/RS 

40212, KARIN BOHN - OAB:84.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação monitória movida por Calçados Pegada Ltda em desfavor 

de Carminda Angela de Arruda Souza-ME e Carminda Angela de Arruda 

Souza.

Foi determinada a citação das partes requeridas, no entanto, não logrou 

êxito, uma vez que estas não foram localizadas no endereço constante 

nos autos.

Por fim, a parte autora requereu a expedição de ofício ao Detran/MT, para 

a realização de averbação do presente feito no registro de veículos (fl. 

41/45).

Pois bem. Comungo do entendimento de que a constrição de bens/valores 

antes da citação somente pode ser determinada em situações 

excepcionalíssimas, quando ficar demonstrada a imprescindibilidade da 

medida cautelar em face de uma situação de tamanha gravidade.

 Não é outro o entendimento dos Tribunais:

STJ-0561922) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTO 

NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD 

(PENHORA ON-LINE). ART. 185-A DO CTN. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

DE ATIVOS FINANCEIROS EM DEPÓSITO DESDE QUE O EXECUTADO, 

VALIDAMENTE CITADO, DEIXE DE PAGAR A DÍVIDA OU NOMEAR BENS 

PASSÍVEIS DE PENHORA. PRECEDENTES: EDCL NO AGRG NO ARESP. 

195.246/BA, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 04.02.2014 E 

RESP. 1.044.823/PR, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, DJE 15.09.2008. 

POSSIBILIDADE DO ARRESTO ELETRÔNICO. INOVAÇÃO RECURSAL. 

AGRAVO REGIMENTAL DAFAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Esta 

Corte Superior entende que apenas o executado validamente citado que 

não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos 

financeiros bloqueados por meio do sistema conhecido como Bacen Jud, 

sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. 2. No caso 

dos autos, incontroverso o fato de que a penhora on-line foi deferida pelo 

Magistrado de piso antes da citação regular do executado, pelo que o 

acórdão ora recorrido se encontra em consonância com o entendimento 

desta Corte. 3. Ademais, não prospera a irresignação da parte Agravante 

quanto à possibilidade do arresto eletrônico, na medida em que o tema não 

foi levantado nas razões de Recurso Especial, tratando de incabível 

inovação recursal; apenas argumentou naquela ocasião que a efetivação 

de penhora em dinheiro, por meio do sistema Bacen Jud era medida 

adequada. 4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido. (AgRg 

no Recurso Especial nº 1.417.881/PE (2013/0377077-7), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 13.10.2015, DJe 27.10.2015).

TRF2-0124334) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA 

CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A controvérsia se 

resume na possibilidadeda realização da penhora on-line nos supostos 

ativos financeiros da parte ré que não tenha sido citada. 2 - Como se pode 

verificar nos autos de origem, a parte ré não pode ser encontrada no 

endereço fornecido, frustrando assim a citação intentada. 3 - Se 

eventualmente acolhido o pedido de realização de penhora on-line antes 

de ter havido a citação, certo é que se frustraria o direito de defesa da 

parte devedora. 4 - Somente é cabível a dita penhora, se o devedor, 

devidamente citado, deixar de nomear ou não forem encontrados bens 

passíveis de constrição, porque a citação válida é requisito essencial para 

o deferimento do referido bloqueio. 5 - Mesmo se for considerado o caso 

de arresto, o bloqueio de ativos financeiros anterior àcitação só será 

admitido em situações excepcionais, sobretudo quando ficar demonstrada 

a imprescindibilidade da medida cautelar em face de uma situação de 

considerável gravidade, a qual não se faz presente nos autos. 6 - Agravo 

de instrumento conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento nº 

0008833-53.2016.4.02.0000, 6ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região, 

Rel. Guilherme Calmon Nogueira da Gama. j. 10.10.2016).

 Nos casos, como o presente, onde não resta demonstrada a existência 

de risco de inutilidade da medida se efetivada após a citação, faz-se 

necessário primeiramente oportunizar ao devedor o pagamento, sob pena 

de violação de dois princípios constitucionais basilares: o contraditório e a 

ampla defesa.

Intime-se a parte requerente para que indique endereço correto das partes 

requeridas no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53679 Nr: 554-55.2014.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALÇADOS PEGADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDA ANGELA DE ARRUDA SOUZA-ME, 

CARMINDA ANGELA DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herivelto Paiva - OAB:OAB/RS 

40212, KARIN BOHN - OAB:84.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

O processo encontra-se em trâmite regular, pendendo de expedição de 

documentos. Então DETERMINO à Secretaria o cumprimento da decisão 

anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54567 Nr: 1147-84.2014.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Cesar dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adil Pinheiro de paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:MT 7.806 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, JULGO parcialmente 

procedente o pedido inicial e, por consequência, CONCEDO A ORDEM DE 

SEGURANÇA, para o fim de garantir ao advogado o acesso aos atos 

documentados no inquérito policial descrito na inicial. Deixo de condenar 

ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, inciso XXII 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. Descabida a condenação em 

honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 25, da Lei 

1 2 . 0 1 6 / 0 9 .  N ã o  h a v e n d o  m a n i f e s t a ç ã o  d a s  p a r t e s , 

arquive-se.Considerando que foi concedida a segurança, após expirado o 

prazo recursal das partes, remeta-se o feito ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para apreciação, nos termos do artigo 14, §1º, da 

Lei 12.016/2009.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Oportunamente, 

arquivem-se com as cautelas de estilo. Diligências necessárias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55139 Nr: 1387-73.2014.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELZA NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:210137, THIAGO TAGLIAFERRO 

LOPES - OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, com esteio no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

resolvendo o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar 

junto à parte autora a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

objeto do contrato firmado entre as partes, com fulcro nos arts. 2º e 3º do 

Decreto-lei n. 911/69, confirmando a medida liminar efetivada nos 

autos.Levante-se o depósito judicial do bem referido.Fica facultada à parte 

autora a prerrogativa do art. 2º do Decreto-lei n. 911/69.CONDENO a parte 

ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 10 % sobre o valor da causa, dada a simplicidade da causa e o 

seu julgamento antecipado, com esteio no art. 85, § 2º, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Retire-se eventual sigilo do feito. 

Cumpram-se as demais disposições da CNGC.Diligências 

Necessárias.Transitado em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 66206 Nr: 1814-65.2017.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDADIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920-MT, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7920, WELLINGTON 

CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da decisão retro, proferida pela Segunda Câmara de 

Direito Público e Coletivo, arquive-se.

Intimações e diligências necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51290 Nr: 826-20.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RICARDO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:2009551-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de citação, de acordo com a tabela 

de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça no 

e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80626 Nr: 178-59.2020.811.0100

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de ref. 19, vistas ao Ministério Público 

para se manifestar e/ou requerer o que entender de direito.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

De Campo Novo do Parecis/MT para Brasnorte/MT, 27 de fevereiro de 

2020.

 Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53679 Nr: 554-55.2014.811.0100

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALÇADOS PEGADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDA ANGELA DE ARRUDA SOUZA-ME, 

CARMINDA ANGELA DE ARRUDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herivelto Paiva - OAB:OAB/RS 

40212, KARIN BOHN - OAB:84.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, da 

decisão a seguir transcrita, para que no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

endereço correto das partes requeridas, sob pena de extinção: "Vistos. 

Trata-se de ação monitória movida por Calçados Pegada Ltda em desfavor 

de Carminda Angela de Arruda Souza-ME e Carminda Angela de Arruda 

Souza. Foi determinada a citação das partes requeridas, no entanto, não 

logrou êxito, uma vez que estas não foram localizadas no endereço 

constante nos autos. Por fim, a parte autora requereu a expedição de 

ofício ao Detran/MT, para a realização de averbação do presente feito no 

registro de veículos (fl. 41/45). Pois bem. Comungo do entendimento de 

que a constrição de bens/valores antes da citação somente pode ser 

determinada em situações excepcionalíssimas, quando ficar demonstrada 

a imprescindibilidade da medida cautelar em face de uma situação de 

tamanha gravidade. Não é outro o entendimento dos Tribunais: (...) Nos 

casos, como o presente, onde não resta demonstrada a existência de 

risco de inutilidade da medida se efetivada após a citação, faz-se 

necessário primeiramente oportunizar ao devedor o pagamento, sob pena 

de violação de dois princípios constitucionais basilares: o contraditório e a 

ampla defesa. Intime-se a parte requerente para que indique endereço 

correto das partes requeridas no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23035 Nr: 745-76.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, de que fora designado 

o dia 11/03/2020 às 17h00min para inquirição da testemunha Luis Antonio 

Avila, conforme ofício de fl. 200, perante o Juízo da Vara Única da 

Comarca de Porto dos Gaúchos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-92.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu advogado, para 

que no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso inominado de Id. 

29049770

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000007-55.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. M. T. (REQUERENTE)

L. B. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ALVES CAIXETA OAB - MT20632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000007-55.2020.8.11.0110. 

REQUERENTE: LINDOMAR BATISTA TAVARES, IVONE JOSE MARTINS 

TAVARES LINDOMAR BATISTA TAVARES e IVONE JOSÉ MARTINS 

TAVARES, qualificados nos autos, requerem a decretação de seu 

Divórcio Consensual. As partes entabularam acordo requerendo a 
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decretação do divórcio e a homologação da partilha de bens, bem como da 

guarda, visita e alimentos dos filhos menores. O Ministério Público 

manifestou se favoravelmente a homologação do acordo em todos os 

seus termos. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de homologação de 

divórcio consensual, da partilha de bens, bem como da guarda, visita e 

alimentos dos filhos menores. O pedido é lícito e previsto em lei. As partes 

são maiores, capazes e habilitados para requerer o pedido. O Ministério 

Público oficiou. Portanto, nada a sanear. É cediço que, após a Emenda 

Constitucional n.º 66 de 2010, o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição 

Federal, passou a ter a seguinte disposição: “§ 6º - O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio.” Diante do exposto, com fundamento 

nos artigos 226, §6º, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido, 

decretando o divórcio de LINDOMAR BATISTA TAVARES e IVONE JOSÉ 

MARTINS TAVARES e homologando, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de ID 28102814, cujas disposições passam a 

integrar a presente sentença. Por conseguinte, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito. Com efeito, certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil desta comarca, para que 

proceda à averbação do divórcio, atentando-se para alteração do nome 

da ex-cônjuge que voltará a usar o nome de solteira: IVONE JOSÉ 

MARTINS. Expeça-se o formal de partilha, se for o caso e observando-se 

o que foi ajustado entre as partes. Cumpridas as deliberações acima, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se, Registre-se 

e Intimem-se. CAMPINÁPOLIS, 27 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000186-23.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ROOTERIWE GONCALVES SEREPARAM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDA GUEDES PARREIRA (IMPETRADO)

JEOVAN FARIA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 1000186-23.2019.8.11.0110. 

IMPETRANTE: SHIRLEY ROOTERIWE GONCALVES SEREPARAM 

IMPETRADO: JEOVAN FARIA, ARMANDA GUEDES PARREIRA Visto. Com 

resolução do mérito->Procedência. Desentranhe-se a petição de ID 

23784841, vez que estranha ao feito, cabendo à parte que a subscreve 

promover sua juntada nos autos a que pertence, sendo que a indicação 

da referência dos autos está equivocada. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por SHIRLEY ROOTRIWE 

GONÇALVES SEREPARAM, em face de suposto ato ilegal praticado por 

JEOVAN FARIA e ARMANDA GUEDES PARREIRA, Prefeito Municipal de 

Campinápolis/MT e Diretora de Recursos Humanos, respectivamente. A 

impetrante teria sido classificada no Concurso 01/2018, para a vaga de 

“Assistente do SUS – Atendente – Sede do Município”, concorrendo por 

cota, na condição de indígena. Todavia, os impetrados teriam lhe 

prejudicado com a prática de ato ilegal, consistente na convocação de 4 

(quatro) candidatos em ampla concorrência, sem a devida observação e 

consequente convocação da impetrante, em afronta ao edital de regência 

do certame. Este Juízo, ao receber a exordial, deferiu a liminar pleiteada 

pela parte impetrante (ID 19467615). A parte impetrada comprovou o 

cumprimento da liminar (IDs 20248683 e 20248686). O Ministério Público 

apresentou parecer opinando pela concessão da ordem (ID 21095398). 

Eis o relatório. Fundamento e decido. Para se conceder a segurança 

pleiteada nos presentes autos, faz-se necessária a comprovação do 

direito líquido e certo, somado ao prazo hábil para interposição do 

mandado de segurança. Em outras palavras, o direito líquido e certo é 

aquele capaz de comprovação documental, sem necessidade de maior 

dilação probatória, é o direito que se exterioriza ostentado em sua 

existência, bem delineado quanto às suas proporções e pronto a ser 

exercido no instante de seu ajuizamento. O mandado de segurança é ação 

especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, 

LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. O mandado de segurança exige 

para seu manejo a prova, de plano, da pretensão deduzida em Juízo, ou 

seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais, necessária, 

sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, 

a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser 

tutelado. Insculpido no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1.988, este 

remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, 

comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle da legalidade 

dos atos administrativos. Passo a análise meritória do caso concreto. 

Através dos documentos acostados aos autos, entendo que houve a 

demonstração do direito líquido e certo da parte impetrante e que a parte 

impetrada restou incapaz de provar a legalidade de seu ato, de modo que 

a concessão da ordem é medida de rigor. Foi juntada pela parte impetrante 

a documentação de IDs 19334193 e 19334194 indicando que esta, 

aprovada em 1º lugar para a vaga em questão na condição de indígena, 

concorrendo por cota, possui direito objetivo à convocação e nomeação 

ao cargo pleiteado segundo as regras previstas no edital que regula o 

certame. As convocações de IDs 19334198, 19334199, 19334201 e 

19334203 explicitam a ilegalidade do ato da parte impetrada, que convocou 

e nomeou 4 (quatro) candidatas que concorreram no pleito, por ampla 

concorrência, ao mesmo cargo almejado pela impetrante. Configurado o 

direito líquido e certo da parte impetrante, que em atenção à previsão do 

item 6.2.1 do edital (ID 19334193), adquiriu direito à nomeação na condição 

de candidata cotista – indígena, desde que não haja outros impedimentos. 

Patente que a afronta ao princípio da vinculação ao edital que rege o 

concurso, no tocante ao caso posto, ensejaria grave desconsideração e 

inconsequente ignorância aos direitos que busca-se garantir com a 

previsão de cotas em concursos públicos. É o entendimento da 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 

01/2013. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA À VAGA DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA. APROVAÇÃO EM 1º LUGAR. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, julgou o recurso extraordinário nº 598.099, oportunidade em que 

firmou o entendimento de que a aprovação de candidato, dentro do 

número de vagas previsto no edital, gera direito subjetivo à sua nomeação. 

O STJ foi mais além ao afirmar não ser lícito que Administração, no prazo 

de validade do concurso público, omita-se de praticar atos de nomeação 

dos aprovados dentro do limite das vagas ofertadas. E disse mais: a 

Administração deve respeitar às legítimas expectativas dos candidatos 

aprovados quanto à assunção do cargo público e aos investimentos por 

eles realizados, em termos financeiros, de tempo e emocionais. É o caso. 

A situação reconhecida na sentença decorre de um raciocínio equivocado 

adotado pela Administração Pública, haja vista que desimporta o número 

de pessoas com deficiência que já trabalhem no Município; a criação e 

destinação de vagas para pessoas com deficiência deve se dar concurso 

a concurso e não constaram do Edital como mera "figura decorativa", em 

burla à exigência legal. Com bem destaca a recorrente na petição inicial "o 

número de vagas a ser reservada deve ser observado pelo certame e não 

pelo total de servidores nomeados". Assim que, o não chamamento da 

recorrente para assumir na 1ª vaga destinada à cota de pessoas com 

deficiência deu-se por inércia da Administração Municipal, retratando a 

ilicitude do agir administrativo em afronta à expectativa de direito inerente à 

candidata aprovada dentro do número de vagas. SENTENÇA 

REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008130981 

RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 

27/02/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2019) Nesse diapasão, ante a 

ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora que macula o direito 

líquido e certo da parte impetrante, devida a concessão da ordem 

pretendida. DISPOSITIVO Posto isso, confirmando a liminar (ID 19467615), 

CONCEDO a segurança para determinar que a autoridade coatora 

promova a nomeação e posse da impetrante, SHIRLEY ROOTRIWE 

GONÇALVES SEREPARAM, ao cargo de “Assistente do SUS – Atendente 

– Sede do Município”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 

300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento, até o limite de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, ante a existência do 

direito líquido e certo da Impetrante. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

12.016/09. Sem custas, tendo em vista que o art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Sem honorários, eis que incabíveis na espécie, nos termos do 

art. 25 da Lei 12.016/2009. Sentença sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art. 14, §1°, da Lei 12.016/09. P.R.I.C. À secretaria para 

providências. Campinápolis – MT, 6 de novembro de 2019. Carlos Eduardo 

Moraes e Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-66.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000058-66.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 12h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-36.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000060-36.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 12h15min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-21.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000061-21.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 12h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-06.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000062-06.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 12h45min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000063-88.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 13h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31333 Nr: 1098-47.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o retorno 

dos autos da Instância Superior, bem como manifestar sobre petição de fl. 

170.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31350 Nr: 1115-83.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEIA GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33438 Nr: 980-37.2014.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVIDADE JAYME LOPES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO LOPES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: reiterar as intimações 

dos causídicos: Dr. Ney Ricardo Feitosa de Paula - OAB/MT 17.078, e Dr. 

Marcelo Campos Duarte - OAB/GO 32.167, como advogados dos 

respectivos herdeiros destes autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem sobre as r. decisões de fls. 261/261-v. e 274/275.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34062 Nr: 109-70.2015.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. R. DE ASSUNÇÃO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN SANTOS DO NASCIMENTO 

- OAB:/MT 18.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ATO ORDINATÓRIO.

 Certifico que analisando o inteiro teor dos autos distruibídos na Segunda 

Instância, através do Pje - 2º Grau, infere-se que o Acórdão proferido 

naquela r. Instância não dispõe de arquivos gravados em mídia digital. 

Destarte, procedo, neste ato, com a juntada do respectivo Acórdão, e nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o art. 21, I, art. 

482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: intimar as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34174 Nr: 162-51.2015.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA BARROS DOS SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3.608, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MELCHIOR 

F. CAUMO - OAB:9.918, Rafael Gomes de Campos - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36344 Nr: 319-87.2016.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MENDANHA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ DIVINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a 

petição de fl. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40739 Nr: 1828-19.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA SIQUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar sobre a implantação do 

benefício pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41496 Nr: 286-29.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre laudo pericial retro 

encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43529 Nr: 1387-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JESUS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo 15 (quinze) dias, manifestar sobre Laudo Pericial retro 

encartado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1518 Nr: 631-15.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTUNES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar as partes para, 

no rpazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o Laudo de Avaliação 

retro encartado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32126 Nr: 1869-25.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILSE GONÇALVES DE MELO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT 

- PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:11.154-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 
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que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32480 Nr: 215-66.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA AFONSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo legal, apresentar Contrarrazões aos Embargos de 

Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32495 Nr: 229-50.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVELI MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar Contrarrazões aos 

Embargos de Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32501 Nr: 235-57.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOIZÉS GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo legal, apresentar Contrarrazões aos Embargos de 

Declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32564 Nr: 289-23.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN CEQUINEL ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo legal, apresentar Contrarrazões aos Embargos de 

Declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37781 Nr: 307-39.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:22246/A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior, sob pena de arquivamento nos termos do art. 203, § 4º 

do CPC/15, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 - CGJ/MT, e 

ainda, conforme previsto no art. 1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38544 Nr: 811-45.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41688 Nr: 372-97.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ALVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o art. 21, I, art. 482, VI e art. 701, XVIII, todos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte autora 

para, no prazo 15 (quinze) dias, manifestar sobre Laudo Pericial retro 

encartado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32158 Nr: 1899-60.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA JACINTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 
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OAB:5887-B

 (...) Ementa agravo de instrumento — liquidação de sentença — ação de 

cobrança — conversão de cruzeiro real em unidade real de valor (urv) — 

designação de perícia — recolhimento dos honorários periciais — ônus do 

vencido — entendimento firmado pelo superior tribunal de justiça no 

julgamento do recurso especial nº 1274466/sc em sede de recursos 

repetitivos — observância — decisão agravada que determinou ao 

agravante/requerido o pagamento dos honorários periciais — modificação 

— impossibilidade. Recurso desprovido. O superior tribunal de justiça, em 

sede de recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação 

de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor à 

antecipação dos honorários periciais (stj, resp 1274466/sc). Recurso não 

provido. (n.u 1008752-97.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, primeira câmara de direito 

público e coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020). 

(grifo nosso) Deste modo não restando evidenciada à existência de 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do Código de Processo 

Civil, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos presentes 

embargos e nego provimento, mantenho incólume a sentença retro 

prolatada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32189 Nr: 1930-80.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNICE ALVES DE LIMA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 (...) Ementa agravo de instrumento — liquidação de sentença — ação de 

cobrança — conversão de cruzeiro real em unidade real de valor (urv) — 

designação de perícia — recolhimento dos honorários periciais — ônus do 

vencido — entendimento firmado pelo superior tribunal de justiça no 

julgamento do recurso especial nº 1274466/sc em sede de recursos 

repetitivos — observância — decisão agravada que determinou ao 

agravante/requerido o pagamento dos honorários periciais — modificação 

— impossibilidade. Recurso desprovido. O superior tribunal de justiça, em 

sede de recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação 

de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor à 

antecipação dos honorários periciais (stj, resp 1274466/sc). Recurso não 

provido. (n.u 1008752-97.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, primeira câmara de direito 

público e coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020). 

(grifo nosso) Deste modo não restando evidenciada à existência de 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do Código de Processo 

Civil, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos presentes 

embargos e nego provimento, mantenho incólume a sentença retro 

prolatada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 32066 Nr: 1810-37.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 (...) Ementa agravo de instrumento — liquidação de sentença — ação de 

cobrança — conversão de cruzeiro real em unidade real de valor (urv) — 

designação de perícia — recolhimento dos honorários periciais — ônus do 

vencido — entendimento firmado pelo superior tribunal de justiça no 

julgamento do recurso especial nº 1274466/sc em sede de recursos 

repetitivos — observância — decisão agravada que determinou ao 

agravante/requerido o pagamento dos honorários periciais — modificação 

— impossibilidade. Recurso desprovido. O superior tribunal de justiça, em 

sede de recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação 

de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor à 

antecipação dos honorários periciais (stj, resp 1274466/sc). Recurso não 

provido. (n.u 1008752-97.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, primeira câmara de direito 

público e coletivo, julgado em 17/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020). 

(grifo nosso) Deste modo não restando evidenciada à existência de 

quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.023 do Código de Processo 

Civil, a impertinência do recurso é manifesta. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos presentes 

embargos e nego provimento, mantenho incólume a sentença retro 

prolatada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24593 Nr: 719-48.2009.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MICHELS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO GONÇALVES SASTRE, MARCOS 

ALBERTO RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83.161/SP, DOVAIR MANZATTO - OAB:68.673/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011, 

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:5880/MT

 CONSIDERANDO que foi aportado aos autos petição solicitando a 

habilitação dos herdeiros dos embargados Ramiro Gonçalves Sastre, Alli 

Fayrdin e Nair Fayrdin conforme fls. 507/529, IMPULSIONO os autos para 

intimar a parte embargante para manifestar sobre os pedidos de 

habilitação, no prazo de 10 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000058-66.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000058-66.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 12h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 
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última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-36.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000060-36.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 12h15min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000061-21.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000061-21.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 12h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000062-06.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000062-06.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 12h45min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 
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manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-88.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000063-88.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 13h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000064-73.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000064-73.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 13h15min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-58.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000065-58.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 13h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 
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8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000066-43.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000066-43.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 13h45min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000067-28.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000067-28.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 14h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000068-13.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000068-13.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 14h15min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 
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Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-95.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TSUWEDEWA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000069-95.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 14h30min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-80.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000070-80.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 14h45min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000071-65.2020.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000071-65.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 15h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-50.2020.8.11.0110
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE RO ODZADAWA AA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000072-50.2020.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 27 de março de 2020, às 15h15min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 21 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99473 Nr: 3048-79.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte Exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86341 Nr: 758-62.2015.811.0101

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José Henz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15.533/A, GUILHERME MAXIMIANO - OAB:24.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando o feito, até o presente momento não houve a realização da 

perícia técnica, conforme já determinado na decisão constante na Ref. 04, 

itens 03 e seguintes. A parte autora já efetuou em juízo o depósito dos 

honorários periciais. Assim, intime-se o Sr. Perito para a realização da 

perícia, conforme decisao constante na Ref. 04.

2. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91424 Nr: 1341-13.2016.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ANTÔNIO DE MARCH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ribeiro de Queiroz - 

OAB:SP 256.097, GILSON SANTONI FILHO - OAB:217967, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para prestar esclarecimentos sobre o bem, eis 

que informou que o veículo foi vendido e após peticionou nos autos 

informando sobre a desistência da ação, porque houve a quitação do 

débito. Prazo: 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 92617 Nr: 2103-29.2016.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA ALVES MILANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 92617)

Ação de Busca e Apreensão

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão interposta por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de DEBORA ALVES MILANDA, 

devidamente qualificados, em que alegou, em síntese, que celebrou 

contrato de financiamento sob nº 2942078717 com a requerida, onde foi 

dado como garantia, em alienação fiduciária, veículo descrito na inicial. 

Declarou que a contratante ficou inadimplente a partir da 24º parcela, 

deixando de pagar as prestações seguintes, diante disso requereu 

liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 

Juntou documentos à inicial.

Em decisão proferida em 27.04.2017, foi concedida a liminar determinando 

a busca e apreensão do veículo, realizando-se o bloqueio no sistema 

RENAJUD, bem como determinada a citação da Requerida (ref. 11).

 O mandado de busca e apreensão foi devolvido sem o seu cumprimento, 

visto que a requerida não reside mais na Comarca (ref. 27).

 A parte autora manifestou requerendo a desistência do feito e 

consequente extinção do processo. Pugnou ainda, pelo recolhimento de 

eventual mandado de citação e desbloqueio de qualquer restrição judicial 

(RENAJUD) (ref. 29).

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
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Custas pela parte autora, as quais já foram recolhidas.

 Procedo a baixa do bloqueio judicial RENAJUD, constante no prontuário do 

veículo.

 P.R. Intime-se apenas o autor.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98081 Nr: 2326-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA ALVES MILANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 98081)

Ação de Busca e Apreensão

 Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão interposta por ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA em face de DEBORA ALVES MILANDA, 

devidamente qualificados, em que alegou, em síntese, que celebrou 

contrato de alienação fiduciária, grupo consorcial 0050049, cota 0251 com 

a requerida, o qual foi contemplada e recebeu o crédito sendo aplicado no 

veículo descrito na inicial. Declarou que a contratante ficou inadimplente 

com as parcelas deixando de pagar as prestações, diante disso requereu 

liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 

Juntou documentos à inicial.

Em decisão proferida em 11.09.2017, foi concedida a liminar determinando 

a busca e apreensão do veículo, realizando-se o bloqueio no sistema 

RENAJUD, bem como determinada a citação da Requerida (ref. 4).

 O mandado de busca e apreensão foi devolvido sem o seu cumprimento, 

visto que a requerida não reside mais na Comarca (ref. 17).

 A parte autora manifestou requerendo a desistência do feito e 

consequente extinção do processo visto que a ré quitou com o débito. 

Pugnou ainda, pelo recolhimento de eventual mandado de citação e 

desbloqueio de qualquer restrição judicial (RENAJUD) (ref. 29).

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, as quais já foram recolhidas.

 Procedo a baixa do bloqueio judicial RENAJUD, constante no prontuário do 

veículo.

 P.R. Intime-se apenas o autor.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96534 Nr: 1509-78.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBM, DDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Declaro encerrada a instrução processual. Intime-se a parte autora para 

apresentar alegações finais em forma de memoriais, no prazo legal.

2. Após, conclusos para sentença, eis que o INSS é revel.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96835 Nr: 1695-04.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOKOLOVSKI, Vilson José 

Sokolovski, CLARI SOKOLOVSKI, IRACEMA REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Autos Virtuais (Id. 96835)

Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, E INVESTIMENTO SORRISO – 

SICREDI CELEIRO DO MT em face de CLARI SOKOLOVISKI, CLEITON 

SOKOLOVISKI, IRACEMA REOLON e VILSON JOSÉ SOKOLOVISKI visando 

a satisfação de seu crédito na importância inicial de R$ 1.613.108,42 (um 

milhão, seiscentos e treze mil, cento e oito reais e quarenta e dois 

centavos), conforme descrito na peça vestibular. Juntou documentos.

As partes pactuaram acordo, e consequentemente requereram a 

homologação e a suspensão (ref. 36).

Conforme ref. 37, o Exequente informou que houve total satisfação do 

acordo, bem como requereu a extinção do feito.

 É em síntese o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de extinção do feito.

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

 (...) O inciso III do art. 487 cuida de um mesmo gênero de decisão: a 

decisão homologatória da autocomposição, pondo fim à controvérsia. Não 

há aqui verdadeiramente heterocomposição. (DIDIER Jr, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil. 17ª Edição. Editora Juspodivm. Salvador- Bahia, 

2015: p. 732).

O processo é de ser extinto, uma vez que as partes requereram a 

extinção do feito em decorrência do acordo pactuado nos autos ter sido 

devidamente cumprido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015, 

HOMOLOGO o acordo constante nos autos e por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme pactuado.

P.R.

Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51939 Nr: 1318-14.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERNANDES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:OAB-MT 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 149/151 (benefício e 

honorários advocatícios) e de fls. 159/189 referente a multa por atraso na 

implantação do benefício. Nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I do 

Código de Processo Civil, expeça-se precatório em favor do 

exequente.Indefiro o pedido para revogação dos benefícios da justiça 

gratuita em favor da parte autora, ante a inexistência de elementos 

comprobatórios que afastem o seu deferimento anterior. Condeno a parte 

excepta ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, devendo ser observado que é beneficiária da Justiça 

Gratuita.Intimem-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54071 Nr: 652-42.2011.811.0101
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818, Vanderson Pauli - OAB:13534/MT

 Vistos.

1. Designo audiência de continuação para a oitiva da vítima, para o dia 24 

de março de 2020, às 13h15min.

2. Intimem-se nos endereços indicados nas fls. 221/222.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Diligências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000099-60.2020.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR OAB - SP161403 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos. n.º 1000099-60.2020.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial. 2. Trata-se de ação declaratória com obrigação de não 

fazer c/c pedido de antecipação de tutela proposta por COFCO 

INTERNACIONAL BRASIL S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A em que requer, antecipadamente, que 

a promovida suspenda a cobrança de R$ 4.943,07 (quatro mil novecentos 

e quarenta e três reais e sete centavos) com vencimento para 30.12.2019, 

que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em 

decorrência do não pagamento da fatura e de inscrever o nome da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Para tanto, alega que no 

dia 24.07.2019, a requerida realizou vistoria na caixa de medição de 

consumo da sua filial localizada neste município de Cláudia-MT, 

constatando “transformador de potencial da fase A queimado”, razão pela 

qual foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção n° 703163 bem como foi 

realizada a troca do equipamento. Diante dos fatos, a Requerida concluiu 

que houve uma suposta medição de consumo a menor no período de 

20.07.2019 a 24.07.2019 que teria acarretado um faturamento aquém do 

esperado, conforme disposto através da Carta ao Cliente datada em 

26.09.2019. Aduz que a Requerida apurou a diferença de consumo com 

base na média dos últimos 12 (doze) meses, totalizando o valor de R$ 

4.943,07 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e sete centavos). 

Assim, pleiteia no mérito que seja declarada a inexigibilidade da cobrança. 

E, em sede de antecipação de tutela pela suspensão da cobrança do valor 

de R$ 4.943,07 (quatro mil novecentos e quarenta e três reais e sete 

centavos), que se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em decorrência do não pagamento da fatura e de inscrever o 

nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. DECIDO. A 

antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de 

Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in 

mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. A parte autora comprovou que recebeu uma cobrança 

através da Carta ao Cliente no valor de R$ 4.943,07 (quatro mil 

novecentos e quarenta e três reais e sete centavos) referente ao 

consumo em kWh recuperado, apurado após inspeção feita no medidor de 

sua titularidade. Diante disso, resta configurado o “fumus boni iuris”, 

permitindo concluir, neste juízo preliminar, que os argumentos trazidos pela 

parte autora possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável é 

evidente com a possível inclusão do nome da parte autora nos cadastros 

dos serviços de proteção ao crédito, que pode trazer consequências 

danosas e irreversíveis, evidenciando-se na possibilidade de dano ao seu 

crédito no mercado e a sua imagem. Além do não pagamento acarretar a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço imprescindível ao 

cotidiano de uma empresa. Quanto à empresa requerida, não se vislumbra 

que possa vir a sofrer grandes prejuízos com a abstenção da negativação 

do nome da autora. Por derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade 

da medida, porquanto caso seja constatada (ao final da demanda) a 

pertinência da cobrança realizada pela reclamada, a inclusão poderá ser 

refeita às custas da reclamante e sem qualquer ônus à empresa requerida 

(art. 300, § 3°, CPC). Melhor e mais prudente que se aguarde uma análise 

e cognição mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito 

para se descobrir se devido ou não. Nestes termos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, determinando que a Requerida suspenda a cobrança da fatura 

da unidade consumidora 6/2526766-7 no valor de R$ 4.943,07 (quatro mil 

novecentos e quarenta e três reais e sete centavos) bem como se 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica por ausência 

de pagamento do mencionado débito, no prazo de 05 (cinco) dias e ainda 

de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes referente as 

fatura objeto deste processo. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento da presente ordem 

(artigo 537, do Código de Processo Civil). 3. No tocante a inversão do 

ônus da prova passo a decidir. Este beneplácito processual ao 

consumidor não é concedido de forma automática, apenas pela 

constatação da existência de uma relação de consumo, mas submete-se 

aos ditames do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.”. Portanto, muito embora o caso em análise deva ser 

interpretado à luz do estatuto consumeirista, não há que se falar em 

automática e irrestrita inversão do ônus da prova. E isso porque a 

inversão apenas tem cabimento quando está presente a verossimilhança 

das alegações, bem como quando a produção da prova é complexa e 

difícil ao consumidor que se encontre numa posição de hipossuficiência 

econômica ou técnica. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO FATO DO 

PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AMPLA 

DEFESA.1.-. Para garantia do exercício do direito de ampla defesa do 

consumidor, estabelece-se a possibilidade a inversão do ônus da prova 

em seu benefício quando a alegação por ele apresentada seja verossímil 

ou, alternativamente, quando for constatada a sua hipossuficiência. 2.- A 

hipossuficiência a referida pela Lei 8.078/90 na parte em que trata da 

possibilidade de inversão do ônus da prova está relacionada, 

precisamente, com o exercício dessa atividade probatória, devendo ser 

compreendida como a dificuldade, seja de ordem técnica seja de ordem 

econômica, para se demonstrar em juízo a causa ou a extensão do dano. 

3.- Há de se atentar, porém, para que não seja imputado ao réu o ônus de 

uma prova que foi inviabilizada pelo próprio autor, o que não sucede na 

hipótese dos autos. (...)” (REsp 1325487/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 14/09/2012). No caso em 

apreço, tem razão a parte Requerente no tocante ao pleito de inversão do 

ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão é 

imprescindível, eis que não há como a parte autora comprovar que o 

débito é indevido ou não. Assim, a parte Requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais motivos, em detrimento da hipossuficiência 

da parte autora, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme requerido. Há de se esclarecer que esta decisão não exime a 

parte autora de trazer indícios de veracidade de suas alegações (art. 373, 

I do CPC), pois esta regra não se confunde com a procedência automática 

dos pedidos formulados pelo autor. 4. PAUTE-SE audiência com a Sra. 

Conciliadora. 5. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento. CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 654 de 813



outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 6. Na hipótese do parágrafo 

anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da 

previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a 

contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação. 7. Havendo na contestação fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do NCPC). 8. 

Restando infrutífera a conciliação e vencido o prazo para contestação e 

impugnação, voltem conclusos. 9. Diligências necessárias. Cláudia, 28 de 

fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000655-96.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR ACCORDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000655-96.2019.8.11.0101 Vistos. 1. 

Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais. 2. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de JACIR ACCORDI, com o 

fim de buscar e apreender o bem dado em garantia no contrato de 

alienação fiduciária nº 20030774181 firmado entre as partes, ante a 

inadimplência do Requerido a partir da parcela com vencimento em 

10.07.2019. Afirma que a parte requerida, mesmo devidamente notificada 

deixou de pagar as prestações devidas, permanecendo inadimplente. 

Assim, requer a medida, em sede de liminar, para o fim de ser o veículo 

marca FORD Fiesta Sed. 1.6.8vf, ano/modelo 2011, cor prata, placa 

NUC2634 CHASSI 9BFZF54P1C8213108 Renavam 000346311942, 

apreendido e depositado em mãos da parte autora. Juntou documentos à 

inicial. É, em síntese, o relatório. DECIDO. A inicial veio instruída com cópia 

do contrato com cláusula de alienação fiduciária, para efeito de 

constituição em mora a notificação com aviso de recebimento, bem como 

com demonstrativo de débito. Inicialmente esclareço que embora a 

notificação enviada ao Requerido tenha retornado com a informação 

“mudou-se”, tenho que o mesmo foi constituído em mora. Recentemente a 

Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) através da Ministra 

Mancy Adrighi proferiu decisão na Resp 1828778 no sentido que "O prévio 

encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo 

cartório de títulos e documentos é suficiente para a comprovação da mora, 

tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e 

apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da 

correspondência pela pessoa do devedor". Nesse sentido, reconheço a 

constituição em mora do devedor. Assim, atendidos os pressupostos 

legais, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial, e determino a expedição do respectivo mandado, devendo constar 

que a requerida deverá entregar junto ao bem, seus respectivos 

documentos. 3. Nomeio para assumir o encargo de fiel depositário 

qualquer pessoa do rol indicada pelo credor na inicial, lavrando-se o 

respectivo termo de compromisso. 4. Defiro os benefícios previstos no art. 

212, §2º, do CPC. 5. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para 

que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a integralidade da 

dívida pendente (prestações vencidas e vincendas, com os acréscimos 

legais), conforme REsp 1.418.593/MS, acrescida de custas e honorários 

advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento), ou, em 15 

(quinze) dias, apresente contestação, ainda que tenha efetuado o 

pagamento e pretenda a restituição de valores que entenda pagos a maior 

(art. 3º e §§, Dec-lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04). 6. 

INDEFIRO o pedido para oficiar o DETRAN e a Secretaria da Fazenda 

Estadual, a fim de comunicar a transferência da propriedade e para que se 

abstenham de cobra o IPVA, eis que é ônus da parte autora fazê-lo. 7. 

Intime-se. 8. Diligências necessárias. Cláudia, 28 de fevereiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000026-59.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VERLI ROQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO & ZANCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar em relação a petição de ID25257336.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49192 Nr: 153-63.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVONICE CRISTINA MANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2008/75 (Id. 49192)

Ação Ordinária de Cobrança

Requerente: JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA

Requerido: EVONICE CRISTINA MANIERI

 Vistos.

SENTENÇA

1. Diante das informações de que a executada não possui bens 

penhoráveis em seu nome, com fundamento no § 4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

autorizando a devolução dos documentos da exequente, se requerido.

2. No mais, expeça-se certidão de dívida, conforme requerido à fl. 96, pelo 

valor atualizado da dívida.

 3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

4. Oportunamente, arquive-se.

5. Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46862 Nr: 896-44.2006.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO ANTÔNIO VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANÍSIO BERNADELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2006/175 (Id. 46862)

Ação de Reclamação

Reclamante: FERMINO ANTÔNIO VOLPATO

Reclamado: PEDRO ANÍSIO BERNADELLI - ME

 Vistos.

SENTENÇA

1. Diante das informações de que a executada não possui bens 

penhoráveis em seu nome, com fundamento no § 4º, do artigo 53, da Lei 

nº 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

autorizando a devolução dos documentos da exequente, se requerido.
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2. No mais, expeça-se certidão de dívida, conforme requerido à fl. 92, pelo 

valor atualizado da dívida.

 3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

4. Oportunamente, arquive-se.

5. Demais diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 09/2020-DF

* A Portaria n. 09/2020-DF completa, que estabelece a escala de plantão 

relativo ao mês de março de 2020 encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 28847 Nr: 668-86.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeir Costodio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio José Darwich da 

Rocha - OAB:PA 9013

 Ante o exposto, cumprida a finalidade da prisão, que era a localização do 

acusado, cuja comprovação de endereço aportou aos autos pelos 

documentos juntados às fls. 146 e 162 (procuração e declaração de união 

estável), CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao acusado ALDEIR 

COSTODIO e nos termos do art. 319 do CPP, APLICO às seguintes 

medidas cautelares pessoais:a)COMPARECIMENTO do acusado à 

secretaria, no prazo de 15 (quinze) dias, o fim de informar o exercício de 

atividade lícita e apresentar comprovante de endereço 

atualizado;b)COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do 

processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem 

comunicação a este Juízo;b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca onde 

reside sem prévia comunicação;c) RECOLHIMENTO domiciliar no período 

noturno e nos dias de folga;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA e 

COLOQUE ALDEIR COSTODIO imediatamente em liberdade, salvo se por 

outro motivo estiver preso, ficando ele ADVERTIDO de que o 

descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.RECOLHA-SE eventual mandado 

de prisão em aberto, atualizando-se o BNMP 2.0.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa.CUMPRA-SE.De Juína para Colniza-MT, 27 de fevereiro 

de 2020.VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60230 Nr: 1143-55.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:OAB/MT 9.074-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SARA TONEZER, 

para devolução dos autos nº 1143-55.2011.811.0099, Protocolo 60230, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62030 Nr: 426-72.2013.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI DE ASSUNÇÃO BELMONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS MURELLI 

FERREIRA OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 426-72.2013.811.0099, 

Protocolo 62030, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-30.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE NAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

1000440-30.2019.8.11.0034 Valor da causa: R$ 1.512,32 POLO ATIVO: 

Nome: MILENE NAIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: AVENIDA 

COSNTA E SILVA, 07, BEIRA RIO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 

POLO PASSIVO: Nome: VALDEVINO RODRIGUES DA SILVA Endereço: 

RUA MARECHAL RONDON, S/N, AO LADO DA AUTO ELETRICA DO JOÃO, 

BEIRA RIO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 ESPÉCIE: [Alimentos]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, 

do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. DOM AQUINO, 28 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000424-76.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000424-76.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CARINA 

MOISÉS MENDONÇA - SP210867, para, no prazo de 10 (dez) dias), 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para intimação da 

parte executada na comarca de Campo Verde-MT, e que as guias deverão 

s e r e m  r e t i r a d a s  d i r e t a m e n t e  d o  s i t e  d o  T J M T : 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissão (Provimento nº 

07/2017). Assinado eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES 

OLIVEIRA 28/02/2020 18:27:27

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50819 Nr: 2575-03.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE SOUZA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte requerida INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresentar suas 

contrarrazões ao Recurso interposto pela parte requerente na ref.79. 

Certifico, também, que o Recurso de Apelação interposto na ref.83, é 

tempestivo. Certifico, ainda, que procedo a intimação da parte requerente, 

por intermédio de seu(s) procurador(es), que os autos encontram-se com 

vista para apresentação das contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39288 Nr: 1224-63.2015.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora/exequente, para que tome 

ciência acerca do inteiro teor dos Ofícios Requisitórios (Precatório/RPV), 

expedidos às ref. 98 e 99, nos presentes autos conforme Res. CJF 

458/2017, art. 11, e para, que no prazo legal, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57727 Nr: 2210-12.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PAES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Losango S.A. - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação de ref. 40, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que procedo a INTIMAÇÃO da parte 

recorrida/requerida para, querendo e no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

Juizado Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 38226 Nr: 652-10.2015.811.0034

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES 

OS TERMOS DA DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado GILBERTO 

MARTINS DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 309 do Código 

de Transito Brasileiro.DOSIMETRIA DA PENAO crime do art. 309 do Código 

de Trânsito Brasileiro é punido com detenção de 06 (seis) meses a 01 

(um) ano ou multa.Por imperativo legal, passo à análise das circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal.i) A culpabilidade evidenciada não 

ultrapassa aquela inerente à prática delitiva, não acarretando maior 

valoração;ii) Conforme folha de antecedentes criminais acostada aos 

autos, o acusado não possui qualquer registro caracterizador de maus 

antecedentes, nos termos do art. 63 do CP e súmula 444 do STJ;iii) Não há 

elementos suficientes acerca conduta social do réu, de forma a não ser 

cabível maior valoração;iv) Também inexiste demonstração de sua 

personalidade, sendo insuscetível maior valoração;v) Os motivos do crime 

mostram-se inerentes ao tipo penal;vi) As consequências não 

ultrapassaram o esperado para a prática delitiva.Nesses termos, 

considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE no 

MÍNIMO LEGAL, no patamar de 06 (seis) meses de detenção.Inexiste 

demonstração da presença de agravantes e atenuantes.Ademais, 

inexistem majorantes ou minorantes, pelo que torno definitiva a pena de 06 

(seis) meses de detenção.Não há detração a ser calculada, eis que o 

denunciado não foi custodiado durante o feito.Fixo o REGIME ABERTO 

para início do cumprimento da pena, considerando as circunstâncias 

judiciais acima mencionadas, em consonância com o artigo 33, §2º, alínea 

c, do Código Penal.Não obstante, verifico que o réu preenche os requisitos 

do artigo 44, do Código Penal, razão pela qual tenho por bem substituir a 

pena privativa de liberdade fixada por uma pena restritiva de direito, a ser 

fixada em audiência admonitória.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000215-27.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LESSA MARQUES DE ARAUJO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN JOANDERSON DAVIES BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000215-27.2019.8.11.0093. EXEQUENTE: 

FLAVIA LESSA MARQUES DE ARAUJO EXECUTADO: JONATHAN 

JOANDERSON DAVIES BORGES Vistos. Ante o recolhimento das taxas e 

custas judiciais anexadas pela parte autora, cumpra-se a decisão n° 

23173680. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000411-94.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MATHIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL AMILTON LOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000411-94.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

MARIA APARECIDA MATHIAS REQUERIDO: DANIEL AMILTON LOS Vistos. 

DEFIRO o pedido retro da parte reclamante de dilação do prazo. Todavia, 

considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento [04 (quatro) meses], dê-se vistas dos autos a parte 

exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo 

improrrogável de 05 (cinco) dias (art. 218, § 3º, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000635-32.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELISIA DAL SANTO (REQUERIDO)

VALQUIRIA FERRARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000635-32.2019.8.11.0093. REQUERENTE: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REQUERIDO: VALQUIRIA FERRARIN, 

DELISIA DAL SANTO Vistos. Cumpra-se a carta precatória em 

observância às disposições contidas nos arts. 879, inciso II e 881, do 

NCPC, bem como às determinações do art. 1081 e seguintes da CNGC/MT, 

de modo que a alienação do imóvel penhorado seja realizada por meio de 

leilão judicial. Proceda-se às formalidades e exigências legais para 

realização de hasta pública. NOMEIO como leiloeiros judiciais CIRLEI 

FREITAS BALBINO DA SILVA (Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta 

Comercial do MT sob o nº 22), JOABE BALBINO DA SILVA (Leiloeiro 

Público Oficial matriculado na Junta Comercial do MT sob o nº 29 e junto a 

FAMATO como Leiloeiro Rural sob o nº 67/2013) e LUIZ BALBINO DA 

SILVA (Leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob o nº 66/2013), os 

quais deverão observar deveres e responsabilidades, nos termos dos 

arts. 884 do NCPC e 1.098 da CNGC. FIXO comissão no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do(s) bem(ns) arrematado(s), pagos pelo 

arrematante em caso de venda e 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 

cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento 

ou remissão, nos termos do art. 1.131 da CNGC. PROCEDA-SE à avaliação 

do(s) bem(ns), caso ainda não tiver sido feita, e após, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem. Decorrido o 

referido prazo, certifique-se e, em nada sendo requerido, DESIGNE-SE 

data para realização de hasta pública. EXPEÇA-SE edital para afixação no 

lugar de costume e publicação fazendo constar a existência de eventual 

ônus. No prazo de 10 (DEZ) DIAS antes da realização do leilão, 

PROCEDA-SE à atualização do débito, bem como das custas processuais. 

Em obediência ao que dispõe o art. 882 do NCPC, o leilão judicial deverá 

ser realizado, preferencialmente, por meio eletrônico. Restando 

inviabilizado, o ato será procedido na forma presencial nas dependências 

do fórum desta Comarca, observados os §§ 1º e 2º do mencionado 

dispositivo legal. O executado será intimado do leilão por meio do seu 

advogado. Caso não tenha procurador constituído nos autos, será 

intimado por carta com aviso de recebimento, mandado, edital ou outro 

meio idôneo, nos termos do art. 889, inciso I, do NCPC), bem como 

eventual coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem. 

Poderão oferecer lance todas as pessoas físicas capazes e jurídicas 

legalmente constituídas, observadas as restrições prevista nos incisos do 

art. 890 do NCPC. O lance mínimo será de 50% (cinquenta por cento) da 

avaliação (art. 891 do NCPC). Serão admitidas propostas de parcelamento 

da arrematação, podendo o interessado apresentar, por escrito: I) Até o 

início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não 

inferior ao da avaliação; II) Até o início do segundo leilão, proposta de 

aquisição do bem por valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) da 

avaliação (NCPC, art. 895, incisos Ie II), sendo que a apresentação de 

proposta não suspenderá o leilão (art. 895, § 6º, do NCPC). Em ambos os 

casos supracitados, a entrada será de, pelo menos, 25% (vinte e cinco 

por cento) do lance à vista (comprovada em 24 (vinte e quatro) horas) e o 

restante parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigidas pela taxa SELIC, a 

serem depositadas mediante guia própria vinculada ao feito originário 

(NCPC, art. 895, § 1º, 1ª parte). O arrematante deverá ser cientificado de 

que, no caso de arrematação com pagamento parcelado, tratando-se de 

bem imóvel, este ficará hipotecado como forma de garantia da execução 

até o pagamento da última parcela, bem ainda, tratando-se de bem móvel, 

este deverá ser garantido por meio de caução idônea (NCPC, art. 895, § 

1º, 2ª parte). A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

como indenização pelo retardamento da execução (NCPC, art. 895, § 4º). 

O pagamento à vista deverá sempre prevalecer sobre as propostas de 

pagamento parcelado (NCPC, art. 895, § 7º). Restando negativo o leilão, 

fica desde já autorizada a venda direta do bem, observando-se as regras 

já fixadas, inclusive os preços mínimos, bem ainda: a) O prazo de 90 

(noventa) dias para os leiloeiros promoverem a venda direta do bem; b) O 

pagamento do imóvel poderá ser realizado de forma parcelada, desde que 

respeitadas as regras anteriormente fixadas para tanto; e c) O pagamento 

das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta 

vinculada ao processo originário. Ainda, inviabilizada a venda direta do 

bem, propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos 

poderão ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico. 

Terminada arrematação, os leiloeiros deverão proceder à imediata 

lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do NCPC). Efetuado o depósito 

judicial ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o 

pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução, 

EXPEÇA-SE a ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação 

do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, 

§ 1º, do NCPC), observado o prazo previsto no art. 903, §§ 2º e 3º, do 

NCPC. A carta de arrematação deverá conter a descrição do imóvel, com 

remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, cópia do 

auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, 

além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (art. 

901, § 1º, do NCPC). EXPEÇA-SE o necessário de forma a se INTIMAR as 

partes e NOTIFICAR os leiloeiros nomeados. Intimem-se. Comunique-se o 

juízo deprecante. Cumpra-se. Feliz Natal, data da assinatura digital.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73763 Nr: 372-56.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.R. PIRES E CIA LTDA - ME, CARLOS 

ALGUSTO RODRIGUES PIRES, MARIA MADALENA GRADE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionéids 

- OAB:16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Impulsiono os autos para INTIMAR o EXECUTADO da penhora realizada as 

fls. 72/74, nos termos da decisão de fls. 71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 70366 Nr: 602-06.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Bona Ltda - EPP, Custódio Bona, 

ARILDO BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DEBARBA - 

OAB:SC/16994

 (...)Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. De outro lado, ante o teor da certidão de fl. 186, 

caso a parte executada não forneça os dados bancários necessários, 

proceda-se à restituição dos valores na conta em que foram bloqueados, 

conforme fl 139-verso.(...) estes fixados em:a) 10% (dez por cento) se o 

valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 

(duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 200 

(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 5% 

(cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a 

V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Caso a 

condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido 

pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 

I do § 3º, do citado art. 85 do NCPC, a fixação do percentual de honorários 

deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente, e assim sucessivamente, consoante o disposto no § 5º do 

mesmo art. 85 do NCPC.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 77530 Nr: 966-36.2016.811.0093

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAN FERNANDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Gonçalves Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 178 do NCPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84482 Nr: 1443-88.2018.811.0093

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMM-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:39366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a 

contradição apontada e, em consequência, REVOGO a sentença 

proferida, conforme o art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69, art. 633, inciso 

I, art. 636, § 2º, ambos da CNGC/MT e art. 1.022 e seguintes do NCPC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISNos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Publique-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, considerando que não houve o 

cumprimento da ordem liminar nestes autos, arquivem-se os autos com 

baixa definitiva, conforme dispõe o art. 636, § 2º, da CNGC/MT.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 75143 Nr: 1045-49.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGÉ SUPERMERCADO, MÁRIO JOSÉ SIMON, 

CLAUDINEI JOSÉ WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 (...)Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento 

nos arts. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC.Condeno a parte executada 

em custas e despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça 

gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Condeno, 

outrossim, a parte executada em honorários advocatícios, estes fixados 

em:a) 10% (dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito 

econômico obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito 

por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for 

superior a 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) 

salários-mínimos;c) 5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos 

até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por 

cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico for superior a 

100.000 (cem mil) salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e 

incisos e § 3º, incisos I a V, do NCPC, observada a suspensão da 

exigibilidade anteriormente declinada para o caso de ser ela beneficiária 

da justiça gratuita.(...) de honorários deve observar a faixa inicial e, 

naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, 

consoante o disposto no § 5º do mesmo art. 85 do NCPC.Havendo 

interposição de recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do NCPC, que 

determina a remessa dos autos independentemente de juízo de 

admissibilidade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os 

autos à Instância Superior, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º 

do aludido dispositivo legal.Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82883 Nr: 393-27.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o teor da petição do exequente acostada às fls. 46/48, 
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impulsiono os presentes autos a fim de intimar o exquente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84815 Nr: 1678-55.2018.811.0093

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato telefônico com a Comarca Deprecada, na 

pessoa da servidora Gestora Judiciária Paula, fui informada de que não 

houve tempo hábil para cumprimento da missiva. Em ato contínuo, impulsio 

os autos à senhora Conciliadora para nova designação de audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 70578 Nr: 811-72.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pioneira Insumos Agrícolas Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Vistos.

Verifica-se que a parte exequente informou o cancelamento da dívida, 

requerendo a extinção da presente ação, sem resolução do mérito e sem 

ônus para as partes, nos termos do art. 26 da LEF.

 Considerando o cancelamento da CDA objeto desta ação de execução 

fiscal, o que restou devidamente demonstrado por meio do extrato de 

consulta detalhada de processo acostado pela parte exequente, a 

extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 

26 da Lei 6.830/80, sem ônus para as partes.

DEIXO de condenar a parte exequente em custas processuais porque 

isenta a tal tributo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), na dicção 

do art. 4º, inciso I, da Lei Federal 9.289/96 e art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/01, mas também porque na hipótese, de extinção por 

cancelamento da CDA, o art. 26 da Lei 6.830/80 estabelece que não 

haverá ônus para as partes.

Havendo interposição de recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do NCPC, 

que determina a remessa dos autos independentemente de juízo de 

admissibilidade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os 

autos à Instância Superior, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º 

do aludido dispositivo legal.

Do contrário, após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Publique-se. Intime(m)-se.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47313 Nr: 179-85.2008.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM GRADE PIRES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ELIANE 

FRUTO - OAB:10.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

porque não encontrado o devedor e/ou bens passíveis de penhora, a teor 

do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 c.c. o Enunciado 75 do 

FONAJE.IV - DISPOSIÇÕES FINAISRessalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito do credor, uma vez que, em poder 

de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, poderá a 

qualquer tempo retomar o prosseguimento de execução quando localizado 

o devedor e eventuais bens. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Intime-se a parte autora por 

meio de seu advogado constituído.Restituam-se os documentos à parte 

autora, na forma do art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 ou expeça-se certidão 

de crédito em favor dela, caso necessário, nos moldes do art. 583 da 

CNGC/MT.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC.Publique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 73466 Nr: 209-76.2015.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - OAB:, 

Janone da Silva Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCO 

ANTONIO RIBEIRO pela prescrição em abstrato ou propriamente dita da 

pretensão punitiva do crime previsto no art. 48 da Lei 9.605/98, nos termos 

dos arts. 107, inciso IV, c.c. o 109, inciso V, e o art. 114, inciso II, todos do 

Código Penal.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de condená-lo(a) em custas 

e despesas processuais, em face do provimento específico extintivo da 

punibilidade. Caso tenha havido o recolhimento de fiança, intime-se o(a)(s) 

indiciado(a)(s) para que informe os dados de sua conta bancária, a fim de 

que tal quantia lhe seja restituída, na dicção do art. 337 do Código de 

Processo Penal e art. 1.471, § 1º, da CNGC.Desnecessária a intimação 

do(a)(s) increpado(a)(s) em sentença extintiva da punibilidade ou 

absolutória, bastando a intimação do seu procurador/defensor dativo, 

apenas para esse fim, que deverá ser intimado pessoalmente para 

eventual insurgência, dispensando-se outras diligências para a 

localização pessoal ou intimação editalícia daquele(a)(s), nos termos do 

art. 1.387 da CNGC.Na ausência de procurador/defensor dativo, desde já 

lhe nomeio o(a) nobre causídico(a), Dr(a). Havnner Wilson Cardoso de 

Andrade (OAB/MT 23.089/O) apenas para esse fim. Assim, fixo os seus 

honorários em 1/5 (um quinto) URH, que deverá ser custeada pelo Estado 

de Mato Grosso.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade 

policial.Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000359-19.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA BARBOSA BARZAN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 
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autora por meio de seus advogados, para dar andamento no feito no 

prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, 

do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000690-98.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBSON LIMA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora por meio 

do (a) advogado (a) Dr.(a) ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB: 

MT20732-A, para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000492-61.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNARA PIMENTEL VIDAL (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000398-16.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO SIQUIERI (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar interesse dando prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001324-94.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR JOSE ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000379-10.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

REBERSON CRACCO FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

JUÍZO DA COMARCA DE MATUPÁ (DEPRECANTE)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB: MT4427-O e JEAN CARLOS ROVARIS 

OAB: MT12113-O, para no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da 

complementação da diligência, na importância de R$1.300,00 (Um Mil e 

Trezentos Reais), para suprir as diligências efetivadas junto ao Mandado, 

à serem recolhidas pela Guia disponibil izada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial WILLIAN GABALDO para recebimento dos valores, tudo 

conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ, devendo ser comprovado 

nos Autos o depósito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-43.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS OAB - PR24498-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

G U A R A N T Ã  D O  N O R T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000090-43.2020.8.11.0087. REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL 

CAPITAL S.A. REQUERIDO: LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES Vistos, 

etc. Tendo em vista que a demanda foi distribuída sem o recolhimento das 

custas, como estipula o §2º, do art. 2º, do Provimento n.º 22/2016-CGJ, do 

E. TJMT e do art. 456 da CNGC-TJ/MT, DETERMINO a comprovação do 

pagamento das despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC). Após, voltem-me 

conclusos. Guarantã do Norte/MT, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97700 Nr: 91-84.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Muniz Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sharlon Wilian Schmidt - 

OAB:16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5.736-OAB/MT

 Intimação da parte requerida da decisão que segue: "Considerando a 

necessidade de realização de prova pericial nomeio para realizar a perícia 

a perita-médica MAÍRA ATALLAH MONREAL LENTISCO, CRM 9006/MT, 

Endereço: Rua Flamboyants, nº 1.020; Bairro Centro, em Guarantã do 

Norte/MT, CEP: 78520-000, e-mail: mairamonreal@yahoo.com.br, fixando 

seus honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos Reais).

Intime-se a parte requerida para realizar o depósito prévio do valor da 

perícia, como determina o §1º do artigo 95 do Código de Processo Civil, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o deposito dos honorários periciais voltem-me os autos conclusos 

para designação da perícia.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42227 Nr: 1607-18.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GUMERCINDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO LIONS DA VISÃO, DIVINO CEZAR 

DOS SANTOS, PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton da Costa Motta - 

OAB:OAB/MT 14.870, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT, Whady 

Lacerda - OAB:OAB/MT 11.537

 Intimação do advogado da parte Autora, para se manifestar referente a 

juntada da pericia de fls. 253/257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80567 Nr: 2394-47.2011.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMIRA PASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80754 Nr: 87-86.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindulfo Ostemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81429 Nr: 763-34.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84658 Nr: 621-93.2013.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsa Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122421 Nr: 1150-05.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Matupá - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Robson da Silva dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16.071 - OAB/MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127083 Nr: 3901-62.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única da Comarca de Guarantã 

do Norte-MT, Cleber de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:3301 /MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128976 Nr: 517-57.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 2ª vara Criminal de Ariquemes RO, Ministério 

Público do Estado de Rondônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte-MT, Leandro Cardoso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gefferson Cavalcanti Paixão 

- OAB:MT/23125/0

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128977 Nr: 518-42.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Valinhos-SP, A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte-MT, Paulo Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luciana Pinheiro - 

OAB:SP/341645

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35910 Nr: 2024-39.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapar Pneus Ltda - ME, Silvio Ferreira 

Manoel, Sinesia Serafim Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do (a) advogado (a) Jean Carlos 

Rovaris, para aportar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciárias referentes a 

distribuição da Carta Precatória a ser expedida para a Comarca 

deprecada, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37781 Nr: 3844-93.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Junio Roberto Ramos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40454 Nr: 2656-31.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81413 Nr: 747-80.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87336 Nr: 670-03.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espólio de Benedito Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Russy Maiara Pesovento Teixeira - 

OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88619 Nr: 1695-51.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89066 Nr: 1842-77.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Florentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89605 Nr: 2050-61.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percidia Rodrigues Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89704 Nr: 2118-11.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Lucas Canoff de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Tiburcio de Oliveira - 

OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89920 Nr: 2293-05.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juçara Mertz de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90032 Nr: 2368-44.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osvaldo Marciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90892 Nr: 2966-95.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 663 de 813



OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean Carlos Rovaris, para que 

providencie junto aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o comprovante 

de pagamento das custas de distribuição da Carta Precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91257 Nr: 190-88.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Rosana Lovison - OAB:19013-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91830 Nr: 593-57.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Salermo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Santos de Almeida 

- OAB:9.424 /\MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:MT/23125/0, 

Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95918 Nr: 2821-05.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 Intimação da advogada de defesa, Dra. ENÉDIA MARIA ALBUQUERQUE 

MELO MEDEIROS (OAB/MT 3.55A), para apresentar as RAZÕES 

RECURSAIS, dentro do prazo legal.

 Michelle Beatriz Braga Severo

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101337 Nr: 2179-95.2016.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antoninho Pasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107160 Nr: 1417-45.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Maria Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108054 Nr: 1863-48.2017.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Boza Paganini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdemar Souza Santos - 

OAB:22516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115247 Nr: 2254-66.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DE ARAUJO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.654,43 (mil e 

seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.353,05 (mil e trezentos e 

cinquenta e três reais e cinco centavos) para recolhimento de custas e R$ 

301,38 (trezentos e um reais e trinta e oito centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da 

Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118048 Nr: 4178-15.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz Santos de 

Almeida - OAB:9.424 /\MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.176,99 (mil e 

cento e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 977,21 (novecentos e setenta e 

sete reais e vinte e um centavos) para recolhimento de custas e R$ 

199,78 (cento e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 
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geral do Fórum aos Cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119140 Nr: 4896-12.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Matupá - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Raiolvande Alves de Sousa, Outros, Anezio Cassimiro da 

Silva, Flavio Costa Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090, Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16.071 - OAB/MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119233 Nr: 4943-83.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop - MT, 

Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Paulo Diniz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Guedes Aguiar - 

OAB:20217/MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119398 Nr: 5051-15.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Matupá - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Eric Bruno Melquiades de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaine Molina Junior - 

OAB:21.264/OAB-MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119709 Nr: 5228-76.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCdM, MPdEdMG, MOBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdCdGdN-M, JBT, JO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Bee de Souza Pinto - 

OAB:8.011-OAB/MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121676 Nr: 803-69.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Federal da Subseção Judiciária de Itaituba - PA, 

Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Euripedes Alves Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121677 Nr: 804-54.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Subseção Judiciaria de Itaituba-Justiça Federal, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Euripedes Alves Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, Halff Hoffmann - OAB:13.128/

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122114 Nr: 989-92.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Matupá-MT, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, gilberto luz sobrinho, JOSE BONIFACIO NOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063, Reginaldo Siqueira Faria - 

OAB:7028/MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122844 Nr: 1383-02.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro de Melo Nascimento, Jhenifer 

Bianca Sousa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Domingos Cotrim - 

OAB:OAB/MT 22819-0, Lucia de Souza - OAB:20.024/OAB-MT

 Nos termos do artigo 5º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 801,10 

(oitocentos e um reais e dez centavos). Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 601,32 (seiscentos e um reais e trinta e dois 

centavos) para recolhimento de custas e R$ 199,78 (cento e noventa e 

nove reais e setenta e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum aos Cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123108 Nr: 1535-50.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ilha de São 

Luís-MA, Ministério Publico Estado do Maranhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Lenzi - 

OAB:13287/MT, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - OAB/MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123201 Nr: 1608-22.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Fabio Guimaraes Malta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:

MT/15.193

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123345 Nr: 1693-08.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de 

Sinop-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Carlos Lourenço de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Silva Mendes - 

OAB:MT/ 14.934

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123354 Nr: 1702-67.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Juizo da 

Vara Única da Comarca de Claudia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Elias Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123666 Nr: 1905-29.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 3ª Vara Criminal de Caceres MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Rodrigo Pereira Leite, Ana Paulsa Szubris Ribeiro, Roger Alves 

Veiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Marcio da Silva Almeda - 

OAB:MT/16358

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125617 Nr: 3172-36.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JUIZO DA 

3ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA, Juizo da 

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254 B

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126139 Nr: 3462-51.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Rosário Oeste-MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única da Comarca de Guarantã 

do Norte-MT, Marcelo de Oliveira Moreira, Gilberto Ramos Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam da Costa Lima 

Meneses - OAB:MT/5.763-B

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126835 Nr: 3812-39.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VERA MT, 

JUIZO DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE VERA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURI SOARES DE CARVALHO, JUIZO DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9563

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126837 Nr: 3814-09.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLIDER MET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON SILVA SANTOS, JUIZO DA VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:OAB/MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127048 Nr: 3887-78.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SILVA, JUIZO DA VARA ÚNICA 

DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PERIN DE SOUZA NETO - 

OAB:24302MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127049 Nr: 3888-63.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Pará, JUIZO DE DIREITO 

DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicera Aparecida de Almeida, JUÍZO DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONIR FARIAS - 

OAB:11.037

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127050 Nr: 3889-48.2019.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Pará, JUIZO DE DIREITO 

DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA, JUIZO DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON DA CRUZ DA SILVA - 

OAB:

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 
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decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128151 Nr: 20-43.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Federal da Subseção Judiciária de Itaituba - PA, 

Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única da Comarca de Guarantã 

do Norte-MT, Odair Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelice Malavazi - 

OAB:24162, Ivan Carlos Santore - OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128287 Nr: 120-95.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE ALTA 

FLORESTA MT, JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

ALTA FLORESTA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Lopes Furtado, JUIZO DA VARA ÚNICA 

DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JULIANO PERES PERES 

- OAB:16889/B

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128423 Nr: 195-37.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Comarca de Loanda - PR, Justiça 

Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Everton Gonçalves Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Goncalves Rocha 

Demchuk - OAB:75156

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128660 Nr: 351-25.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público da Estado de Mato Grosso, Juízo da 1ª 

Vara Criminal de Várzea Grande MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única da Comarca de Guarantã 

do Norte-MT, Cleber de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo da Silva Monteiro - 

OAB:3301 /MT

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128714 Nr: 397-14.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Marechal Candido Rondon-PR, 

Ministério Publico do Estado do Paraná/PR.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Lucas Felipe Dreissig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Grings - OAB:86.975 

PR, Giovani Guiomar Munchen - OAB:PR/55.675

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128715 Nr: 386-82.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, 

Ministério Público da Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Sebastião Pereira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128743 Nr: 402-36.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Nova Monte Verde - MT, Ministério 

Público da Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Luiz Carlos Barbosa, Fatima Aparecida de Jesus Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves de Souza Melo 

- OAB:MT/13.964

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128804 Nr: 420-57.2020.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, 

Ministério Público da Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Eduardo Rodrigues de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Ramos Paiano - 

OAB:OAB/MT 26.745-O

 Intimação da defesa acerca do cancelamento da audiência designada na 

decisão retro, conforme Portaria nº 06/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 42158 Nr: 1538-83.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento dos créditos depositados em Juízo, 

considerando-se, além do crédito da parte, os honorários sucumbenciais e 

os contratuais, caso o ajuste tenha sido juntado aos autos.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após a expedição dos respectivos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 89375 Nr: 1946-69.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurema de Souza Consoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇA

Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento dos créditos depositados em Juízo, 

considerando-se, além do crédito da parte, os honorários sucumbenciais e 

os contratuais, caso o ajuste tenha sido juntado aos autos.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após a expedição dos respectivos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 91475 Nr: 348-46.2015.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovita Cirino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:26.104/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Expeça-se alvará de levantamento dos créditos depositados em Juízo, 

considerando-se, além do crédito da parte, os honorários sucumbenciais e 

os contratuais, caso o ajuste tenha sido juntado aos autos.

Desta forma, haja vista o adimplemento da obrigação, extingo a execução 

pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após a expedição dos respectivos alvarás, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 610 Nr: 17-94.1997.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brennda Samara Viana 

Vieira - OAB:OAB-22044/O

 Vistos etc.

Haja vista o Habeas Corpus interposto, e tendo este magistrado assumido 

recentemente a jurisdição nesta Comarca de Guarantã do Norte, passo a 

reanalisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva 

anteriormente decretada.

Tem-se que o réu, à época com 22 (vinte e dois) anos de idade, teria 

praticado uma tentativa de homicídio em face de seu cunhado, em virtude 

de uma briga entre ambos, sendo que teria lesionado seu braço, de forma 

simples, mediante disparo de arma de fogo.

Não vislumbro gravidade suficiente no fato, sopesado à consulta ao 

sistema processual, em que se verifica que, em mais 24 (vinte e quatro) 

anos após referido delito, o acusado não praticou qualquer outra infração 

penal, pelo que não se pode reputá-lo como um delinquente contumaz.

Ainda que tivesse foragido do distrito da culpa, à época nunca foi 

localizado, sendo que, não sendo preso em flagrante, ou citado, não se 

pode ter segurança absoluta de que teria conhecimento da presente ação 

penal.

Ademais, consta nos autos comprovante de endereço (fl. 88) e 

declaração abonatórias.

Por fim, a considerar a conduta perpetrada, o grau de lesão da vítima, e a 

primariedade do réu, dificilmente, caso condenado, alcançaria regime 

fechado para o cumprimento da pena.

Em face do exposto, revogo a prisão preventiva do réu Antônio Meller, 

substituindo-a pela medida cautelar de comparecimento mensal obrigatório 

em Juízo, e atualização de endereço sempre que alterar sua residência, 

sob pena de nova decretação de prisão preventiva.

Expeça-se o devido alvará de soltura, salvo se por outro motivo deva 

permanecer custodiado.

Oficie-se ao relator do HC impetrado.

Após, voltem-me conclusos para redesignação de audiência, conforme 

disposto na Portaria nº 06/2020 expedida por este Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 121961 Nr: 931-89.2019.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:OAB/MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos etc.

Aguarde-se a manifestação do causídico do réu quanto à intimação a ser 

realizada da certidão de fl. 203.

Outrossim, certifique-se o trânsito em julgado quanto à sentença de 

pronúncia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 128322 Nr: 135-64.2020.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE GUARANTÃ DO 

NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Minetto Junior, Welington da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Vistos etc.

Junte-se aos fólios a Portaria concernente à suspensão das audiências 

outrora designadas, cumprindo-se as providências nela determinadas e 

retornem os autos conclusos para indicação de nova data.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-70.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LENILSON LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000127-70.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): LENILSON LIMA DE OLIVEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. LENILSON LIMA DE OLIVEIRA ajuizou ação 

previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria 

por invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de 

patologia que a impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou 

a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é 

segurado da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem judicial para 

compelir o requerido à implantação do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que os exames acostados não são peremptórios a 

comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas 

provas médicas produzidas unilateralmente pela parte autora, as quais 
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são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da autarquia requerida. 

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada, sem prejuízo 

de posterior reavaliação após a devida manifestação das partes sobre o 

laudo pericial, como requestado na exordial. Outrossim, entendo pertinente 

promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do 

CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela 

autarquia requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, 

datado de 19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas demandas referentes a 

benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da 

área médica e socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais 

provas, para então ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os 

quesitos a serem respondidos pelos experts. Assim, nos termos do 

Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª 

Maíra Atallah Monreal Lentiso, CRM 9.006/MT, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando a tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação 

dos interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 28 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000138-02.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR ROSA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIO ALCENO SCHOWANTZ OAB - MT0010695S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000138-02.2020.8.11.0087. 

AUTOR: ELISMAR ROSA DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. ELISMAR ROSA DE LIMAajuizou ação 

previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria 

por invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de 

patologia que a impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou 

a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é 

segurado da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem judicial para 

compelir o requerido à implantação do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que os exames acostados não são peremptórios a 

comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas 

provas médicas produzidas unilateralmente pela parte autora, as quais 

são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da autarquia requerida. 

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada, sem prejuízo 

de posterior reavaliação após a devida manifestação das partes sobre o 

laudo pericial, como requestado na exordial. Outrossim, entendo pertinente 

promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do 

CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela 

autarquia requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, 

datado de 19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas demandas referentes a 

benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da 

área médica e socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais 

provas, para então ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os 

quesitos a serem respondidos pelos experts. Assim, nos termos do 

Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª 

Maíra Atallah Monreal Lentiso, CRM 9.006/MT, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando a tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação 

dos interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 
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e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 28 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001402-88.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTO PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001402-88.2019.8.11.0087. 

AUTOR(A): AIRTO PEDROSO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Airto Pedroso ajuizou ação 

previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de 

patologia que o impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou 

a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é 

segurado da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem judicial para 

compelir o requerido à implantação do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que os exames acostados não são peremptórios a 

comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas 

provas médicas produzidas unilateralmente pela parte autora, as quais 

são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da autarquia requerida. 

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada, sem prejuízo 

de posterior reavaliação após a devida manifestação das partes sobre o 

laudo pericial, como requestado na exordial. Outrossim, entendo pertinente 

promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do 

CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela 

autarquia requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, 

datado de 19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas demandas referentes a 

benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da 

área médica e socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais 

provas, para então ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os 

quesitos a serem respondidos pelos experts. Assim, nos termos do 

Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª 

Maíra Atallah Monreal Lentiso, CRM 9.006/MT, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando a tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação 

dos interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 
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Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-87.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO SEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000003-87.2020.8.11.0087. 

AUTOR(A): AUGUSTO SEGA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. AUGUSTO SEGA ajuizou ação 

previdenciária de concessão de auxílio-doença c/c aposentadoria por 

invalidez, com pedido de tutela de urgência antecipada, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Aduz ser portador de 

patologia que o impede de exercer atividade laborativa, pelo que postulou 

a concessão de auxílio-doença como tutela de urgência, visto que é 

segurado da previdência social. Juntou documentos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Trata-se de pedido de tutela de urgência visando ordem judicial para 

compelir o requerido à implantação do benefício de auxílio-doença. 

Cuidando-se de pedido de tutela provisória de urgência, necessário o 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Partindo dessas premissas, no caso, a plausibilidade do direito 

substancial invocado não restou demonstrada de forma inequívoca. 

Vislumbra-se que os exames acostados não são peremptórios a 

comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que constam apenas 

provas médicas produzidas unilateralmente pela parte autora, as quais 

são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da autarquia requerida. 

Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada, sem prejuízo 

de posterior reavaliação após a devida manifestação das partes sobre o 

laudo pericial, como requestado na exordial. Outrossim, entendo pertinente 

promover a imediata produção de provas, com fulcro no art. 139, VI, do 

CPC. Esta alteração do procedimento foi, inclusive, solicitada pela 

autarquia requerida por meio do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, 

datado de 19/06/2013, no qual a Procuradoria Federal 

Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas demandas referentes a 

benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam atinentes ao âmbito da 

área médica e socioeconômica, sejam primeiramente produzidas tais 

provas, para então ser efetuada sua citação, objetivando conferir maior 

celeridade ao deslinde do procedimento. Na oportunidade, apresentou os 

quesitos a serem respondidos pelos experts. Assim, nos termos do 

Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª 

Maíra Atallah Monreal Lentiso, CRM 9.006/MT, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando a tabela V da 

Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, 

local e horário a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar 

à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação 

dos interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001404-58.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA GENTILINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

GUARANTÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1001404-58.2019.8.11.0087. 

AUTOR(A): MARIA DA GLORIA GENTILINI REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. MARIA DA GLORIA 

GENTILINI ajuizou ação previdenciária de restabelecimento de 

auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela de 

urgência antecipada, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS. Aduz ser portadora de patologia que a impede de exercer 

atividade laborativa, pelo que postulou a concessão de auxílio-doença 

como tutela de urgência, visto que é segurada da previdência social. 

Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Trata-se de pedido de tutela de 

urgência visando ordem judicial para compelir o requerido à implantação do 

benefício de auxílio-doença. Cuidando-se de pedido de tutela provisória de 

urgência, necessário o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 

300 do Código de Processo Civil, quais sejam a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Partindo dessas premissas, no caso, a 

plausibilidade do direito substancial invocado não restou demonstrada de 

forma inequívoca. Vislumbra-se que os exames acostados não são 

peremptórios a comprovar a incapacidade para o trabalho, vez que 

constam apenas provas médicas produzidas unilateralmente pela parte 
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autora, as quais são dissonantes da conclusão adotada pelo perito da 

autarquia requerida. Em face do exposto, indefiro o pedido de tutela 

antecipada, sem prejuízo de posterior reavaliação após a devida 

manifestação das partes sobre o laudo pericial, como requestado na 

exordial. Outrossim, entendo pertinente promover a imediata produção de 

provas, com fulcro no art. 139, VI, do CPC. Esta alteração do procedimento 

foi, inclusive, solicitada pela autarquia requerida por meio do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, no qual a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que nas 

demandas referentes a benefícios previdenciários, cujos requisitos sejam 

atinentes ao âmbito da área médica e socioeconômica, sejam 

primeiramente produzidas tais provas, para então ser efetuada sua 

citação, objetivando conferir maior celeridade ao deslinde do 

procedimento. Na oportunidade, apresentou os quesitos a serem 

respondidos pelos experts. Assim, nos termos do Convênio nº 03/2013, 

celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça 

Federal, NOMEIO como perita judicial a Dr.ª Maíra Atallah Monreal Lentiso, 

CRM 9.006/MT, razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 

(quinhentos reais), excepcionando a tabela V da Resolução nº 

00305/2014-CJF, sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário 

a ser designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 

Vara com tempo suficiente para que proceda à intimação dos 

interessados. Deverá a Secretaria promover o acesso da Perita aos 

autos, para que veja a inicial, os quesitos apresentados pela parte autora, 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como os quesitos deste Juízo. Ademais, encaminhe-se à Perita 

cópia dos quesitos da parte ré (arquivados na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como quesitos do juízo: 01) Qual é a idade, profissão, a 

atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de 

instrução da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros)? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Uma vez designada data para 

realização da perícia, intime-se a parte autora para comparecer no local, 

dia e horário designados para se submeter ao exame pericial. Após a 

juntada do laudo pericial, cite-se o requerido, devendo constar as 

advertências dos artigos 344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) 

dias. Em decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de 

agendar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. No mesmo ato da 

citação, intime-se o requerido para se manifestar acerca do laudo, 

consignando que o silêncio importará na presunção de concordância. 

Posteriormente, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o laudo pericial, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. Com a 

manifestação das partes sobre o laudo pericial ou decorrido o prazo “in 

albis” para tanto, requisite-se pagamento dos honorários periciais no 

sistema da assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução nº 00305/2014-CJF. Após, conclusos. Cumpra-se. Guarantã do 

Norte/MT, 28 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-59.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEGAR STECKER OAB - DF0009012A (ADVOGADO(A))

DIOGO BARUFI STECKER OAB - DF36622 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1000184-59.2018.8.11.0087. REQUERENTE: CLEIDE MORAIS DA SILVA 

REQUERIDO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO Defiro a transferência dos 

valores depositados. Antes da efetivação da transferência, intime-se a 

executada para, querendo, manifestar-se. Decorrido o prazo de 10 (dez) 

dias sem oposição, expeça-se alvará de transferência eletrônica para 

conta apontada no ID 26183687. Após arquive-se. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-40.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DA COSTA DANASSAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000528-40.2018.8.11.0087. REQUERENTE: APARECIDO DA COSTA 

DANASSAO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a restituição de 

valores pagos por produto defeituoso. Diz, em síntese, que adquiriu um 

aparelho celular da marca SAMSUNG na data de 09/10/2017, na loja da ré, 

e o produto apresentou vícios de qualidade, momento em que foi enviado 

para a assistência técnica no dia 25/07/2018, número ordem de serviço 

4148575695, e no dia 16/08/2018, número ordem de serviço, sendo que o 

produto retornou da assistência técnica ainda com vícios, razão pela qual 

requer a restituição dos valores pagos com juros. De início vejo que não 

há se falar em complexidade apta a afastar a competência deste juizado 

especial. Da análise dos vastos documentos apresentados pela parte 

autora verifica-se que até o presente momento o produto não foi trocado e 

nem substituído. Logo, não há dúvida acerca da responsabilidade civil das 

demandadas pelos defeitos do produto. Ademais, as reclamadas não se 

desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 

373, inciso II, do CPC. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, é 

enfático ao anunciar que: Os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...). Ainda, em seu 

parágrafo primeiro, preleciona: Não sendo o vício sanado no prazo máximo 

de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; II- a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III- 

o abatimento proporcional do preço. Assim, diante dos fatos apresentados 

a autora adquiriu e pagou pelo produto e durante todo este tempo não 
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usufruiu do mesmo, razão pela qual deve ser ressarcida no valor de 

R$930,00 (novecentos e trinta reais). Neste mesmo sentido é firme a 

jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). Grifei. DISPOSITIVO 

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré à 

devolução do valor de R$930,00 (novecentos e trinta reais), corrigidos 

pelo INPC e juros de 1% a partir do efetivo pagamento, devendo a parte 

autora deixar o aparelho à disposição da ré. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-40.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DA COSTA DANASSAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE Processo: 

1000528-40.2018.8.11.0087. REQUERENTE: APARECIDO DA COSTA 

DANASSAO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. DECISÃO Defiro a 

transferência dos valores depositados. Antes da efetivação da 

transferência, intime-se a executada para, querendo, manifestar-se. 

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem oposição, expeça-se alvará de 

transferência eletrônica para conta apontada no ID 28093293. Após 

arquive-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-20.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

OMAR PASSOS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA OAB - MT0018934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2020 

às 14:40 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24462 Nr: 1304-14.2005.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cledir Parreira de Rezende Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 13.241-A

 Intimação da parte requerida para aportar nos autos os dados bancários 

para devolução dos valores penhorado anteriormente, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34476 Nr: 592-82.2009.811.0087

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Sul Motos Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 13.241-A

 Intimação da parte requerida acerca do inteiro teor da r. decisão de fls. 

293, conforme transcrita abaixo:

(...)

É o relatório. Decido.

A correção monetária e os juros incidem sobre qualquer débito resultante 

de decisão judicial, inclusive sobre a multa diária fixada para o caso de 

não cumprimento de obrigação de fazer.

 Isso porque a correção monetária tem por escopo manter o poder 

aquisitivo da moeda; em relação aos juros, o mesmo decorre do atraso no 

cumprimento da obrigação de pagar.

Por sua vez, constato que na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 não 

incide custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição, 

salvo os casos de litigância de má-fé.

Posto isso, acolho parcialmente os embargos de declaração para 

determinar a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II – Int.

Guarantã do Norte/MT, 20 de novembro de 2019.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça

Portaria n. 132/2019/CGJ/MT

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000298-20.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA NOVAES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que, conforme informou a Oficiala de Justiça, o bem a ser 

apreendido não foi encontrado. Assim, intimo a parte autora através e seu 

advogado a requerer o que entender necessário, no prazo legal. O 

referido é verdade e dou fé.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69307 Nr: 164-73.2020.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Ramos Rezende, Davi Souto da Silva, 

Luiz Carlos Felix Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DA SILVA 

MONTEIRO - OAB:3301

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a parte ré, por meio dos seus causídicos, 
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para que no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos declaração de próprio 

punho dos acusados LUIZ CARLOS FELIX VIANA e DAVI SOUTO DA 

SILVA, com reconhecimento de firma, de que eles possuem plena ciência 

da existência desta ação penal em trâmite, além de procuração dos 

acusados para representá-los em juízo, sob pena de desentranhamento 

das respostas à acusação juntadas, de acordo com decisão de ref. 10.

 Guiratinga - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37717 Nr: 921-43.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jânio Benício dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso –DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo o exequente para que se manifeste sobre o 

referido relatório e cálculos realizados na ref. 46, no prazo de 10 (dez) 

dias, bem como requeiram o que entender de direito, sob pena de 

preclusão de direitos.

Guiratinga - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36385 Nr: 392-24.2015.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Marques Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARLENE MARQUES COSTA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, nos termos do art. 487, I, do Novo CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação ajuizada por LUIZ CARLOS DOURADO, 

devidamente qualificado em face do requerido MARLENE MARQUES 

COSTA, para DECLARAR a aquisição do bem imóvel urbano situado no 

quarteirão “102” sob o nº 03, sendo 08 metros de frente e fundos, por 34 

metros do lado direito e 29 metros do lado esquerdo, conforme transcrito 

no SRI desta comarca, 3-F, às fls. 171/172v, sob o numero de Ordem 

6.261.1) Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a presente 

sentença, meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel, 

SERVIRÁ de título para o registro no cartório respectivo.2) DETERMINO 

que o registro no serviço de imóveis não dependerá do pagamento do 

imposto de transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição 

da propriedade.3) EXPEÇA-SE mandado de registro da aquisição.4) A fim 

de privilegiar os atos processuais já realizados, aí incluído o 

reconhecimento do pedido por parte da defesa dos Requeridos, DEIXO de 

condenar o Requerido nos honorários advocatícios e custas 

processuais.6) CIÊNCIA as partes.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Guiratinga/MT, 10 de 

Dezembro de 2019.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIANE DA MATA 

PEREIRA, digitei.

Guiratinga, 28 de fevereiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-13.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JANNE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIFICO que a reclamante não foi intimada para a audiência designada 

para o dia 10/03/2020, às 14:30 horas, porque não foi encontrada pela 

Oficiala de Justiça, conforme certidão anexa. Por essa razão, Intimo 

Vossa Senhoria para que dê conhecimento à autora, para que compareça 

ao evento marcado. O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71514 Nr: 791-38.2013.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT, VALCIR DONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES RURAIS DE 

ITAÚBA - ACRIUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Considerando o teor do petitório de fls. 218/220, nos termos da 

Legislação Vigente e do Art. 482, VI e 1.209 ambos da CNGC, bem como 

do Art. 2º, II da Portaria nº 01/2019 deste Juízo, impulsiono estes autos 

com vista ao Procurador do Município de Itaúba-MT para, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca da referida petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46857 Nr: 605-20.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. DOS SANTOS DROGARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, ante o teor da certidão de fls. 83.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86933 Nr: 2891-24.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Farias Corrêa 

- OAB:OAB/PA 13.141

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 dias.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-05.2017.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RENATO MISSASSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ITAÚBA SENTENÇA Processo: 

1000007-05.2017.8.11.0096. REQUERENTE: ANTONIO RENATO MISSASSE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida apresentou contestação, 8084256 e por sua vez o Requerente 

impugnou, Id. 8183486. Fundamento e decido. Trata-se a presente 

Reclamação Cível proposta por Antônio Renato Missasse em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., já devidamente 

qualificados nos autos. Aduz na exordial ser proprietário rural e realizou 

gastos com a implementação das infraestruturas de energia elétrica. 

Notícia que as obras custeadas pelo proprietário autor foram incorporadas 

ao patrimônio da Requerida, por ocasião da eletrificação das redes, e com 

isso faz jus ao ressarcimento no valor de R$ 12.483,26 (doze mil 

quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos). Com a 

exordial juntou documentos. Realizada audiência de conciliação em 

05.06.2017 – Id. 12651308, restou infrutífera a tentativa de acordo entre 

as partes. Em defesa, Id. 8084256 a Requerida contesta em suma que o 

autor deixou de comprovar o pagamento dos gastos com a instalação do 

transformador no valor de R$ 12.483,26 (doze mil quatrocentos e oitenta e 

três reais e vinte e seis centavos), haja vista que apenas juntou aos autos 

uma lista de gastos, das quais vieram desacompanhadas dos 

comprovantes de pagamento, e, mais que o “contrato de prestação de 

serviços” não contem reconhecimento de firma. Contesta ainda, pela 

inexistência de responsabilidade da Requerida em ressarcir o autor, por 

ser rede de energia elétrica particular e ao final pela improcedência da 

ação. Por sua vez, o autor impugnou a contestação, Id. 8183486 e reiterou 

os pedidos da exordial pela procedência da ação. Salienta-se que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, 

inciso I do NCPC) e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

referido direito, artigo 373, inciso II do NCPC. Assim da análise da 

documentação comprobatória acostada aos autos, vislumbro que o 

Requerente, anexou aos autos os seguintes documentos: I) Documentos 

pessoais (RG e CPF) – Id. 6163068; II) Projeto referente ao assunto rede 

de distribuição rural monofásica expedido pela Centroeste Construções 

Elétr icas Ltda.  – EPP, Id.  6163069; I I I )  Car ta nº. 

6332/2016/CRSO-Sinop/Energisa MT, datada de 07.07.2016, comunicando 

da fiscalização na rede de distribuição, a qual atenderá a propriedade do 

autor situada na Estrada Colidinha em Nova Santa Helena, Id. 6163069; IV) 

Resumo de fiscalização – Projeto nº 0421600183/DCMD/2016 datado de 

06.07.2016, Id. 6163069; V) Carta resposta referente a análise do Projeto 

Particular e Planilha de análise de projeto particular – aprovado com 

ressalvas, Id. 6163069/6163070; VI) Crea/MT do responsável técnico 

Vanderlei dos Santos, Id. 6163070; VII) Certidão de Registro de Pessoa 

Jurídica – Centroeste Construções Elétricas LT, Id. 6163071; VIII) Carta nº. 

400094098/GER/CEMAT, datada de 07.02.2011, Id. 6163071; IX) 

Declaração por opção de antecipação de obras sem consulta prévia 

datada de 22.12.2015, Id. 6163071; X) Termo de responsabilidade, datado 

de 22.12.2015, Id. 6163071; XI) Dados e informações para cadastro de 

linhas e redes de distribuição de distribuição de 34, 5 e 13, 8KV na 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, Id. 6163072; XII) Croquis 

(mapa) e memorial descritivo e considerações, Id. 6163072/6163073; XIII) 

Relação de materiais e planilha para medição de resistência de 

aterramento, cálculo de queda de tensão, Id. 6163073; XIV) Contrato 

Particular entre Centroeste Construções Elétricas Ltda. e o autor, no valor 

de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), datado de 20.06.2016, Id. 

6163074; XV) Nota fiscal nº. 000.002.495 Centroeste Construções 

Elétricas Ltda. EPP, datada de 20.06.2016, no valor de R$ 5.983,26 (cinco 

mil e novecentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), Id. 

6163075; e XVI) Nota fiscal eletrônica nº. série eletrônica 

201600000000067, Prefeitura Municipal de Colider/MT, descrição dos 

serviços – extensão de RDR com um posto de transformação de 

15KVA-19,92KV-254/127V, datada de 20.06.2016, no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), Id. 6163075 Diante da documentação comprobatória 

anexada aos autos pelo Requerente, tem-se que a parte autora fez a 

instalação da rede elétrica mediante a instalação do transformador em sua 

propriedade rural, bem como de que houve a incorporação pela 

concessionária. Entretanto, não consta nos autos de que houve o devido 

ressarcimento dos valores despendidos com instalação da rede elétrica, 

sendo assim vislumbro que a parte autora faz jus ao ressarcimento. Cabe 

trazer a jurisprudência da Turma Recursal, a qual caminha no sentido de 

que a partir do momento que a rede particular é incorporada ao patrimônio 

da Concessionária/Requerida esta tem o dever de ressarcir ao 

consumidor/autor os valores gastos com a rede elétrica/transformador, 

conforme cita-se as jurisprudências abaixo transcritas: EMENDA: SÚMULA 

DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELETRICA - REDE 

PARTICULAR INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA - 

MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPAROS - RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA CONCESSIONARIA DO SERVIÇO PÚLICO - QUEIMA DE 

EQUIPAMENTOS - DANOS MATERIAIS - OCORRÊNCIA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se a rede de energia 

elétrica construída às expensas do consumidor é incorporada ao 

patrimônio da concessionária que presta referido serviço público, por 

força de norma legal (Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004) passa 

a ser desta a responsabilidade pela manutenção, conservação e reparos 

necessários para que os serviços possam ser prestados 

satisfatoriamente. 3. Se a concessionária encaminha comunicado ao 

consumidor no sentido que a partir de 01.01.2006, as redes particulares 

de energia elétrica que não dispuserem de ato autorizativo do poder 

condescendente até 31.12.2005, seriam incorporadas ao patrimônio da 

empresa concessionária de serviço público, portanto, desde então deve 

reparar, a suas expensas, eventuais problemas que vier a surgir na rede 

elétrica que abastece a unidade consumidora do usuário. 4. A sentença 

que determinou a incorporação da rede particular do Recorrido ao 

patrimônio da Recorrente, consoante dispõe o art. 15 da Lei nº 

10.848/2004, bem como a condenou a ressarcir ao consumidor as 

importâncias de R$ 1.800,00 e R$ 335,00, atinentes aos valores 

desembolsados por este para reparar a rede elétrica que interliga a sua 

unidade consumidora, conforme comprovantes de pagamentos 

digitalizados juntamente com a inicial, não merece reparos e deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. 

A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (Turma 

Recursal TJMT: RI 2233/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, julgado em 19/02/2013, publicado no DJE 

27/02/2013) EMENDA: RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE 

JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA - ELETRIFICAÇÃO RURAL - 

INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR - 

CONCESSIONÁRIA QUE DISTRIBUI A ENERGIA A PARTIR DO 

TRANSFORMADOR INSTALADO PELO PARTICULAR - DEVER DE 

RESTITUIÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DOS VALORES PAGOS - PROIBIÇÃO 

DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

Declara-se a nulidade de parte do dispositivo da sentença, quando se 

verifica que se concedeu provimento jurisdicional não requerido na 

exordial (julgamento extra petita). 2 - Ainda que não tenha havido prévia 

solicitação de instalação de rede de energia elétrica à ANEEL, a partir do 

momento em que a concessionária se utiliza dessa estrutura para distribuir 

energia a outras unidades consumidoras, configura-se o dever de 

restituição pelas despesas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito. 3 - 
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Não havendo nos autos prova de que foi efetuada a devolução dos 

valores gastos pelo particular com a expansão da rede de energia, é de 

se julgar procedente o pedido de interrupção da distribuição de energia 

elétrica para as unidades consumidoras vizinhas. 4 - Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Turma Recursal TJ/MT - RI 120/2013, DR. 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 12/03/2013, Publicado no DJE 21/03/2013) Neste caso, o 

consumidor/Requerente faz jus ao ressarcimento dos valores gastos com 

a rede de energia elétrica mediante a instalação do transformador, 

conforme consta da documentação anexa aos autos. Veja-se mais que, 

sendo de obrigação da Requerida a incorporação de redes particulares e 

sendo nula eventual doação feita a esta pelo Requerente, o ressarcimento 

ao consumidor dos gastos que teve para a construção da dita rede, é 

medida que se impõe. O direito à restituição de valores gastos com as 

despesas para a construção de rede de eletrificação rural decorre do 

programa do Governo Federal, denominado "Luz no Campo", 

regulamentado pela Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada 

Resolução prescreve o seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou 

em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta 

Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, 

poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras 

necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou 

executar as obras de extensão de rede. mediante a contratação de 

terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos antecipados ou o valor da 

obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até 

o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado 

segundo o Programa Anual. Este indiscutível acervo patrimonial, rede 

elétrica, para cuja construção o consumidor contribuiu significativamente e 

que resulta em fonte de receita para a concessionária do serviço de 

energia, reverteu ao patrimônio da empresa. Ademais, nos termos do 

artigo 7º, inciso III[1], da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do 

serviço público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira “doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – VALORES DESPENDIDOS PARA 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR EM 

ÁREA RURAL – DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À CONCESSIOÁRIA 

(ENERSUL) – PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL “LUZ PARA TODOS” – 

PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, 

INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL E ELETROBRÁS), DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS – DOAÇÃO DE REDE DE 

ENERGIA ELÉTRICA – CONDIÇÃO POTESTATIVA – DIREITO À 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA 

DE EXIGIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I – Se 

a pretensão inicial objetiva a restituição de valores pagos com a 

construção de rede de energia elétrica em propriedade rural integrada ao 

patrimônio da empresa concessionária (ENERSUL), dispensa-se a 

participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, sendo incabíveis as 

preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de integração na lide 

dos entes federais. II – O prazo decadencial para se pleitear a anulação 

de negócio jurídico somente começa a correr a partir do cessamento ou 

fim da suposta coação. III – O Código do Consumidor é aplicável às 

relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de energia elétrica 

e o consumidor dessa. IV – Nulo é o ato jurídico imposto pela 

concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade. V – Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural. VI – A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores – que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo – fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

(Apelação Cível - Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira). Lado outro, não merece 

prosperar a alegação da empresa Requerida no sentido de que é inexigível 

o crédito pretendido em razão de haver novas resoluções, decretos, etc., 

postergando o prazo para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário 

e resguardar o interesse público. Isso porque, o fato de se haver fixado 

novo prazo para universalização do uso de energia elétrica não faz com 

que os consumidores, que construíram as redes de energia elétrica 

anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, fiquem 

subordinados à restituição dos valores despendidos às novas regras e 

prazos mais extensos. Nesse sentido, já decidiu a Eg. Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. CONSTRUÇÃO DE REDE 

DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO CONSUMIDOR. 

RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. 

PRORROGAÇÕES UNILATERAIS DE PAGAMENTO. INCABÍVEIS. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. O programa público de eletrificação rural prevê 

atendimento sem ônus para o solicitante titular de unidade consumidora, 

mas a antecipação das obras essenciais para viabilizar a prestação do 

serviço impõe o ressarcimento posterior pela concessionária. 

Precedentes. 2. O direito à devolução de valores gastos com as despesas 

para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do 

Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que 

regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, 

estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições 

diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos 

interessados de construir as redes com seus próprios recursos, para 

futuramente obter a restituição dos investimentos realizados. Precedentes. 

3. A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de 

universalização de energia em nada interfere na restituição de valores 

àqueles que já aderiram ao programa luz para todos e despenderam 

recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas 

propriedades rurais. 4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

(Recurso Inominado nº 0010002-49.2016.811.0046 – Relator: Juiz de 

Direito Edson Dias Reis, Data de julgamento 09/12/2016). De igual modo, 

não há como se falar em preponderância do interesse público sobre o 

privado, porque as redes de energia elétrica foram construídas pelo 

próprio consumidor, e de fato já foram incorporadas à concessionária, 

permitindo, com isso, que outros consumidores do local possam ter 

acesso à rede de energia elétrica, de modo que, certamente, encontra-se 

preservado o interesse público, inclusive aumentando ainda mais a fonte 

de receita da Requerida. É incontroversa a construção da rede de energia 

elétrica pelo autor, no entanto, a Requerida impugnou o valor pleiteado por 

este, assim, em análise aos fatos e documentos juntados pelo Requerente, 

tenho que o valor do dano material poderá ser arbitrado até mesmo por 

estimativa, na medida em que nesses casos, cabe ao magistrado avaliar 

se as pretensões deduzidas em juízo guardam consonância com as 

circunstâncias em que se deram os fatos. Desse modo, tenho que os 

valores trazidos pelo Requerente, conforme consta da exordial e acima 

descritos, condizem com a realidade, ademais, a Requerida não trouxe 

provas de serem destoantes com o preço praticado no mercado. Por sua 

vez, os recibos também comprovam os valores gastos com a instalação 

da rede elétrica/transformador, no valor total de R$ 12.483,23 (doze mil 

quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), sendo R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) decorrentes do Contrato Particular 

de Prestação de Serviços de Instalação, Id. 6163074 e R$ 5.983,26 (cinco 

mil e novecentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), referente 

à Nota Fiscal de Produtos, Id. 6163075. Logo, tal valor despendido pelo 

autor com a instalação da rede de energia elétrica/transformador deverá 

sofrer incidência de correção monetária, pelo índice IGPM/FGV, desde a 

data do desembolso. Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, NCPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a parte Requerida a: I) Ressarcir os valores despendidos com 

a instalação do transformador, na quantia total de R$ 12.483,26 (doze mil 

quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e seis centavos), valores estes 

contidos no Contrato Particular entre Centroeste Construções Elétricas 

Ltda., (R$ 6.500,00) datado de 20.06.2016, Id. 6163074, bem como da Nota 

Fiscal nº. 000.002.495 - Centroeste Construções Elétricas Ltda. EPP, 

datada de 20.06.2016, (R$ 5.983,26), Id. 6163075, valores dos quais 

deverão ser corrigidos pelo IGPM/FGV desde o efetivo desembolso, e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês partir da citação. Sem custas 

e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 
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legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo. Janaína Rebucci Dezanettii Juíza de Direito [1] Art. 7º, 

inciso III da Lei nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de 

escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, 

observadas as normas do poder concedente.”.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000162-16.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

NESIO DE MATOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO JULIAN SOUZA OAB - MT16205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº: 1000162-16.2020.811.0027 Vistos. INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias emende a inicial, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, para 

informar se voltará a usar o nome de solteira. Ainda, confirmar a 

inexistência de filhos ou de filhos menores. CUMPRA-SE. INTIME-SE, 

expedindo o necessário. Itiquira/MT, 28 de fevereiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000191-66.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

Ministério Público Federal (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR LUIZ COLLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº 1000191-66.2020.8.11.0027 Vistos, etc. Satisfeitos os 

requisitos do art. 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo 

FINALIDADE. Após, cumprida integralmente a missiva, certifique-se e 

retornem os autos conclusos para deliberação. Às providências. 

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Itiquira/MT, 28 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000716-82.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. B. S. (REQUERENTE)

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. B. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, intimo Vossa 

Senhoria acerca da decisão ID 29627818, para que manifeste-se nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 0002894-62.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FAVARO ALENCAR (REU)

ANA FARIAS DE SOUZA (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 33466 Nr: 553-95.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTAS DE OLIVEIRA & J PEREIRA LTDA ME, 

WALTON DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 10 (dez) dias, iniciando pela parte 

autora, informarem se possuem interesse na produção de provas, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 04 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48566 Nr: 884-72.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NUNES ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Gonçalves da Silva - 

OAB:OAB/MT 4181, Carlos Ricardi de Souza Pizzatto - OAB:OAB/MT 

8566, Sebastião Martins Ferreira - OAB:OAB/MT 17.755.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos.

 Tendo em vista a manifestação da parte autora (Ref.46), quanto a 

produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência para data de 06 de 

março de 2020, às 13:00 horas, para oitiva das testemunhas requeridas.

 Intimem-se as partes. Quanto a oitiva das testemunhas arroladas pelo(a) 

autor (a), ficará sob a sua responsabilidade proceder a intimação das 

mesmas, em consonância com o artigo 455, caput, do Código de Processo 

Civil.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itiquira, 04 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50784 Nr: 2014-97.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene de Souza Pinto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos.

 Tendo em vista a manifestação das partes (Ref.36/37), quanto a 

produção de prova testemunhal, DESIGNO audiência para data de 06 de 

março de 2020, às 14:00 horas, para oitiva das testemunhas requeridas e 

depoimento pessoal da autora.

 Intimem-se as partes. Quanto à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, ficando sob a responsabilidade destes em proceder à intimação 

das mesmas, em consonância com o artigo 455, caput, do Código de 

Processo Civil.

Quanto ao pedido de prova pericial, determino que a parte autora traga 

aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, exames clínicos atuais para envio 

ao perito judicial a ser designado por este Juízo em momento oportuno.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Itiquira, 04 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 53856 Nr: 3736-69.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DOS COTONICULTORES DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Diante da informação emitida pelos correios, INTIME-SE a parte autora 

para requerer o que for de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

CUMPRA-SE.

 Itiquira/MT, 04 de novembro de 2019.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 55562 Nr: 430-58.2018.811.0027

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Márcio Zimermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYANE INACIO PARREIRA - 

OAB:20241/O

 NOMEIO o (a) Dra. LAYANE INÁCIO PARREIRA - OAB 20.241/O, para a 

defesa do acusado JOÃO MÁRCIO ZIMERMANN. FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento 

nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignados os termos dos § 1º e 4º do mencionado provimento para fins 

de conhecimento e advertência aos advogados nomeados:“No caso de o 

Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de cumprir suas 

obrigações profissionais, perderá o direito à percepção integral da 

remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado arbitrá-la 

em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da destituição. 

§ 2º. Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais prat icados, observada a Tabela da 

OAB/MT”.Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso., do referido 

Provimento.INTIMEM-SE o (a) advogado (a) mencionado (a) para DEFESA 

respec t i va .Após ,  cumpra -se  as  dema is  de te rm inações 

anteriores.CUMPRA-SE. Expedindo o necessário.Itiquira/MT, 04 de 

novembro de 2019.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 53906 Nr: 3779-06.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Domingos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidriana Giacomolli - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Itiquira 

em face do Executado visando a cobrança de tributos devidos por este. 

Verifico que o exequente peticionou aos autos informando a quitação do 

débito. Portanto, nos moldes do art. 924, II, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pelo pagamento. Custas pelo 

executado. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos e, se for o caso, remetam-se à Central de Arquivamento para a 

cobrança das custas judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50355 Nr: 1744-73.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemir Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO & SOUZA LTDA-ME , RETÍFICA 

RONDONÓPOLIS LTDA-ME, MECANICA DIESEL HS, Avelino da Silva 

Palhano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER AMANCIO DE BARROS - 

OAB:15181

 FEITO CÍVEL N. 1744-73.2017.811.0027 – Código 50355

 Em atendimento à certidão (Ref. 77), designo audiência de conciliação 

para o dia 05 de março de 2020, às 15h00min, a ser realizada na Sala de 

Conciliações do Fórum desta Comarca.

 Cientifiquem-se as partes conforme as determinações do Código de 

Processo Civil e venham-me os autos conclusos para a realização da 

sessão de conciliação.

 Itiquira/MT, 19 de dezembro de 2.019.

Micheli Linauer

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60161 Nr: 2808-84.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Aimi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2808-84.2018.811.0027 (Código 60181)

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de VALMIR AIMI ambos devidamente 

qualificados nos autos.

O feito foi remetido ao arquivo provisório em razão de o valor exequendo 

não ter atingido o valor mínimo instituído no Provimento nº. 13/2013-CGJ, 
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de 13 de março de 2013 (fls. 06).

Com vista dos autos, a Exequente informou a quitação do débito, 

manifestando-se pela extinção e arquivamento da execução (fls. 11/12 

ref. 14).

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme se depreende dos autos à ref. 14 a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente ação de execução fiscal.

Com efeito, o art. 924, inciso II e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...).

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os artigos 

26 e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal serem isentas de custas judiciais e emolumentos.

Igualmente, deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência porque não ocorreu à atuação desse profissional de forma 

resistida no caso ou o oferecimento de embargos, o que exime a Fazenda 

- Enunciado n. 153 da Súmula do STJ.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Itiquira-MT, 07 de Janeiro de 2020.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38344 Nr: 792-65.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de Castro Viana Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Andrade 

Ferreira Dias - OAB:100.101-RJ, Flávia Almeida Moura Di Latella - 

OAB:109.730

 Audiência de instrução designada para o dia 06/03/2020, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58252 Nr: 1711-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Viana Flederico Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DIRCEU DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FEITO CÍVEL N. 1711-49.2018.811.0027 – Código 58252

 Em atendimento à certidão (Ref. 32), designo audiência de conciliação 

para o dia 05 de março de 2020, às 14h30min, a ser realizada na Sala de 

Conciliações do Fórum desta Comarca.

 Cientifiquem-se as partes conforme as determinações do Código de 

Processo Civil e venham-me os autos conclusos para a realização da 

sessão de conciliação.

 Itiquira/MT, 19 de dezembro de 2.019.

Micheli Linauer

Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 38739 Nr: 959-82.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concessionária Rota do Oeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusa Fonseca Raposo de Medeiros, Mauricio 

Raposo de Medeiros, ANA HELENA RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR, 

Silvia Raposo de Medeiros Munhoz, Ana Vera Raposo de Medeiros, 

Roberto Aiello Munhoz, Ednaldo de Carvalho Aguiar, Eliana de Paula 

Freitas Raposo de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DO AMARAL LEAO - 

OAB:119614 , EDUARDO PESSOA PEREIRA BORJA - OAB:104965 , 

Paula Junia Couto Saviotti - OAB:148.796-MG, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15.614/MT

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes quanto à juntada do laudo à ref. 86, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Itiquira/MT, 20 de fevereiro de 2020.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40653 Nr: 1804-17.2015.811.0027

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Saes Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GARCIA DE MORAIS LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS FERNANDES DE ALMEIDA 

- OAB:206414, ELIANE CAMPOS BOTTOS - OAB:146.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcio Flávio de Araujo 

Ferreira - OAB:11.739 OAB/MS, TÚLIO CASSIANO GARCIA MOURÃO - 

OAB:11903

 CERTIFICO que em contato telefônico com a Vara Única da comarca de 

Estrela D'Oeste/SP fui informada pelo servidor Sr. Laerte Firmino da Silva 

Júnior, cargo Oficial Maior, que aquele juízo não realiza audiências por 

meio de videoconferência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-06.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO MENDONCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LEANDRO DA CAMARA OAB - SP405112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº 100001-06.2020.8.11.0027 Vistos, etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, 

RECEBO a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição (art.334, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil). Desta feita, CITE-SE o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos do art. 335, do 

Código de Processo Civil. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344). Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, 

intime-se a parte autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, 

CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 
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deliberações. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Itiquira/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-30.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON ALVES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL OAB - MT26455/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO PARTE AUTORA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Despacho

Autos cód: 1409

16-35.1997.811.0047

ADV: Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB/MT 17980 e Dra. Fabiula 

Muller Koenig OAB/PR 22165

Vistos.

Trata-se de Pedido de Desarquivamento que a parte apresentou pedido de 

e vista/carga dos autos para fins de extração de cópia reprográfica, os 

quais defiro, mediante o recolhimento das custas, taxas, despesas 

pendentes e a taxa específica, fazendo-o nos termos do disposto na 

CNGC, Seção 32, arts. 598 e ss..

Caso já beneficiado anteriormente pelo benefício da justiça gratuita, isento 

do pagamento. Diversamente, intime para demonstrar a hipossuficiência e 

esclarecer sobre a profissão, rendimentos e impossibilidade efetiva.

Atendido ao pedido, DETERMINO o desarquivamento e intimação da parte, 

através do(a) advogado(a) e via DJe, para a carga/retirada pelo tempo 

pleiteado.

Por fim, nada requerido em prosseguimento ou decorrido o prazo de 5 

(cinco) dias in albis, DETERMINO o retorno do processo, com as cautelas e 

baixas, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

Jauru, 28 de fevereiro de 2020.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito Diretor do Foro

CÓD: 594

242-35.2000.811.0047

ADV: Dr. Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB/MT 17980 e Dra. Fabiula 

Muller Koenig OAB/PR 22165

Vistos.

Trata-se de Pedido de Desarquivamento que a parte apresentou pedido de 

e vista/carga dos autos para fins de extração de cópia reprográfica, os 

quais defiro, mediante o recolhimento das custas, taxas, despesas 

pendentes e a taxa específica, fazendo-o nos termos do disposto na 

CNGC, Seção 32, arts. 598 e ss..

Caso já beneficiado anteriormente pelo benefício da justiça gratuita, isento 

do pagamento. Diversamente, intime para demonstrar a hipossuficiência e 

esclarecer sobre a profissão, rendimentos e impossibilidade efetiva.

Atendido ao pedido, DETERMINO o desarquivamento e intimação da parte, 

através do(a) advogado(a) e via DJe, para a carga/retirada pelo tempo 

pleiteado.

Por fim, nada requerido em prosseguimento ou decorrido o prazo de 5 

(cinco) dias in albis, DETERMINO o retorno do processo, com as cautelas e 

baixas, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

Jauru, 28 de fevereiro de 2020.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-29.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000086-29.2020.8.11.0047. AUTOR: THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por THEREZINHA LOPES 

DOS SANTOS em face do BANCO ITAU CONSIGNADO. Partes qualificadas 

no feito. A autora informa que o contrato que realizou com a requerida é 

nulo de pleno direito. Nesse cenário fático apresentado, vislumbra-se que 

a parte autora sequer trouxe aos autos o instrumento de contrato que 

afirma ser nulo ou informou nos autos a negativa da instituição financeira 

de fornecê-lo. Assim, verifica-se que a petição inicial apresenta defeito 

capaz de dificultar o julgamento de mérito, de acordo com o descrito no 

art. 321, do CPC, aliado ao REsp nº 1.349.453-MS, representativo de 

recursos repetitivos, senão vejamos: VOTO Nº 25602 EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. Contrato bancário. Necessidade de prévio requerimento 

administrativo. REsp n.º 1.349.453-MS, representativo de recursos 

repetitivos. Requerimento inexistente. Falta de interesse processual. 

Hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito. Inteligência 

do art. 485, inv. VI, do NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. 

Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido, 

c o m  o b s e r v a ç ã o .  ( T J - S P  1 0 3 6 8 7 6 4 9 2 0 1 5 8 2 6 0 5 0 6  S P 

1036876-49.2015.8.26.0506, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) Negritei Em razão disso, determino: 1. Emende a 

parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, em 15 (quinze 

dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos documento que indique o 

requerimento administrativo do contrato bancário objeto da lide e a 

negativa da instituição financeira ou o não atendimento em prazo razoável. 

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Jauru/MT, 27 de fevereiro de 

2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-14.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000087-14.2020.8.11.0047. AUTOR: THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS em face do BANCO ITAU 

CONSIGNADO. Partes qualificadas no feito. A autora informa que o 

contrato que realizou com a requerida é nulo de pleno direito. Nesse 

cenário fático apresentado, vislumbra-se que a parte autora sequer trouxe 

aos autos o instrumento de contrato que afirma ser nulo ou informou nos 

autos a negativa da instituição financeira de fornecê-lo. Assim, verifica-se 

que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o julgamento de 

mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC, aliado ao REsp nº 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos, senão vejamos: 

VOTO Nº 25602 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário. 

Necessidade de prévio requerimento administrativo. REsp n.º 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos. Requerimento 
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inexistente. Falta de interesse processual. Hipótese de extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, inv. VI, do 

NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência 

do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP 

10368764920158260506 SP 1036876-49.2015.8.26.0506, Relator: Tasso 

Duarte de Melo, Data de Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) Negritei Em razão disso, 

determino: 1. Emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos 

documento que indique o requerimento administrativo do contrato bancário 

objeto da lide e a negativa da instituição financeira ou o não atendimento 

em prazo razoável. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jauru/MT, 27 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-08.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEIXEIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000413-08.2019.8.11.0047. AUTOR(A): JOSE 

TEIXEIRA BATISTA REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

E X T R A J U D I C I A L  V i s t o s .  S e m  R e s o l u ç ã o  d e 

Mérito->Extinção->Indeferimento da petição inicial. RELATÓRIO Trata-se de 

DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, formulada por 

JOSE TEIXEIRA BATISTA, em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. Foi 

determinada a emenda à inicial (id. 22727220), para a juntada de 

documentação pertinente ao caso, sendo que os vícios apontados não 

foram sanados (id. 25830904). É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Conforme exposto acima, determinada a emenda à inicial, a parte autora 

não logrou êxito no cumprimento da diligência, fato este que acarreta a 

extinção do feito sem julgamento do mérito por indeferimento da inicial. 

Senão, vejamos: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. DISPOSITIVO Deste modo, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO 

sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em honorários. Custas suspensas, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC. Transitada em julgado, proceda-se à baixa 

e ao arquivamento dos autos, com as respectivas anotações, averbações 

e comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru/MT, 31 de 

janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-84.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000783-84.2019.8.11.0047. AUTOR(A): IRACY 

FERREIRA DOS SANTOS REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. Sem 

Resolução de Mérito->Extinção->Indeferimento da petição inicial Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA c/c EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por IRACY FERREIRA DOS 

SANTOS em face do BANCO VOTORANTIM S/A. Este Juízo, à luz do REsp 

nº 1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos, determinou a 

emenda da inicial, nos seguintes termos: “Juntar aos autos documento que 

indique o requerimento administrativo do contrato bancário objeto da lide e 

a negativa da instituição financeira ou o não atendimento em prazo 

razoável. “; sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Como se denota dos autos (id. 28270970), a 

parte autora não efetivou a emenda da inicial. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Conforme o acima exposto, a parte 

autora, embora devidamente intimada para emendar a inicial, permaneceu 

silente. Destarte, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, 

imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. DISPOSITIVO Posto isso, 

declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do mérito nos termos do art. 

485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas suspensas, nos termos 

do art. 98, §3°, do CPC. Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao 

arquivamento dos autos, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. À secretaria, para providências. Jauru, 28 de 

fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000090-66.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

Processo: 1000090-66.2020.8.11.0047. AUTOR: THEREZINHA LOPES DOS 

SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais proposta por 

THEREZINHA LOPES DOS SANTOS em face do BANCO ITAU 

CONSIGNADO. Partes qualificadas no feito. A autora informa que o 

contrato que realizou com a requerida é nulo de pleno direito. Nesse 

cenário fático apresentado, vislumbra-se que a parte autora sequer trouxe 

aos autos o instrumento de contrato que afirma ser nulo ou informou nos 

autos a negativa da instituição financeira de fornecê-lo. Assim, verifica-se 

que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o julgamento de 

mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC, aliado ao REsp nº 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos, senão vejamos: 

VOTO Nº 25602 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Contrato bancário. 

Necessidade de prévio requerimento administrativo. REsp n.º 

1.349.453-MS, representativo de recursos repetitivos. Requerimento 

inexistente. Falta de interesse processual. Hipótese de extinção do 

processo, sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, inv. VI, do 

NCPC. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência 

do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP 

10368764920158260506 SP 1036876-49.2015.8.26.0506, Relator: Tasso 

Duarte de Melo, Data de Julgamento: 07/12/2017, 12ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 07/12/2017) Negritei Em razão disso, 

determino: 1. Emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento; 2. Indico com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado: 2.1. Juntar aos autos 

documento que indique o requerimento administrativo do contrato bancário 

objeto da lide e a negativa da instituição financeira ou o não atendimento 

em prazo razoável. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jauru/MT, 28 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48132 Nr: 934-04.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raçavet Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, 

ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, Mírian Costa Cardoso - 

OAB:6.361, Rafaela Villacien Souza - OAB:OAB/MT 25.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário Substituto, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

recolha as custas referentes à distribuição e processamento da(s) 

Carta(s) Precatória(s) a ser(em) expedida(s) nos autos, mediante a 

emissão de guias no website do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no link Emissão de Guias Online > Carta Precatória, cujos 

comprovantes deverão ser acostados aos presentes autos;

2. Acostados aos autos os respectivos comprovantes, seja(m) 

expedida(s) a(s) Carta(s) Precatória(s), encaminhando, anexos à missiva, 

os comprovantes de pagamento.

Jauru, 27 de fevereiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48994 Nr: 1398-28.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONISE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da missiva de ref.: 35 dos autos, 

IMPULSIONO os presentes autos, a fim de:

1. INTIMAR a parte autora, através de seus advogados para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promovam o andamento do feito requerendo o 

que entender pertinente.

Jauru, 27 de fevereiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 50512 Nr: 2331-98.2018.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS HENRIQUE MORAES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino de Assis Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

Trata-se do INVENTÁRIO dos bens deixados por NATALINO DE ASSIS 

ROCHA, proposto por MATHEUS HENRIQUE MORAES ROCHA.

Foi nomeado como inventariante o proponente MATHEUS HENRIQUE 

MORAES ROCHA (Ref. 14).

Expedido o termo de compromisso e assinado digitalmente pelo magistrado 

(Ref. 20).

Na (Ref. 27) há petição informando que os bancos Bradesco e Brasil não 

aceitaram o referido termo, alegando a ausência de assinatura de próprio 

punho ou selo de autenticidade.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese. DECIDO.

 Ante o exposto, expeça-se novo termo de compromisso, a ser assinado 

por este subscritor, a fim evitar o entrave acima referido.

Intime-se o inventariante para que compareça Secretaria desta Vara 

Única, a fim assinar o termo;

Cumpra-se, as demais determinações constantes na decisão (Ref. 14).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010146-15.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010146-15.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: JOSE AUGUSTO LOPES DOS 

SANTOS Visto etc. Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por JOSÉ AUGUSTO LOPES DOS SANTOS, no prazo de 5 (cinco) 

dias, em petição dirigida ao juiz, com alegação de erro, obscuridade, 

contradição ou omissão e pedido de modificação da sentença – efeito 

infringente. Assim, DETERMINO a intimação da parte embargada para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos 

opostos, uma vez que seu eventual acolhimento implica a modificação da 

sentença embargada – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss. c/c NCPC, art. 

1.023, caput e §§. Jauru, 15 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010146-15.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010146-15.2015.8.11.0047. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT EXECUTADO: JOSE AUGUSTO LOPES DOS 

SANTOS Visto etc. Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos por JOSÉ AUGUSTO LOPES DOS SANTOS, no prazo de 5 (cinco) 

dias, em petição dirigida ao juiz, com alegação de erro, obscuridade, 

contradição ou omissão e pedido de modificação da sentença – efeito 

infringente. Assim, DETERMINO a intimação da parte embargada para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos 

opostos, uma vez que seu eventual acolhimento implica a modificação da 

sentença embargada – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss. c/c NCPC, art. 

1.023, caput e §§. Jauru, 15 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010015-69.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

8010015-69.2017.8.11.0047. EXEQUENTE: ARLES DIAS SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Com Resolução de 

Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da sentença. Trata-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por ARLES DIAS SILVA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Compulsando os autos, verifica-se que já 

houve remessa ao Departamento Auxiliar da Presidência, o qual aportou 

cálculo de liquidação (ID 22294469; 22294466; 22294464). Foi expedido o 

ofício requisitório ao executado (ID 22402978). O prazo decorreu in albis 

sem o pagamento (ID 26516944). A parte exequente solicitou o sequestro 

dos valores (ID 24603581). O pedido de sequestro/bloqueio foi deferido 

pelo Juízo (ID 27422593), sendo frutífero (ID 27652520). O executado, 

apesar de intimado nada manifestou (ID 28991437). Já realizada a 

vinculação (ID 29105919). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Inicialmente, esclareço que revisei meu posicionamento sobre o 

tema, a respeito dos descontos legais obrigatórios, os quais devem ser 

retidos pela própria autoridade administrativa, com fundamento no disposto 

no art. 6°, do Provimento n. 11/2017-CM. Todavia, a conclusão ocorreu 

posteriormente a realização do sequestro/bloqueio 13/12/2019 (ID 

27422593), assim, já tendo realizado a constrição do numerário referente 

ao tributo (IRRF) de forma excepcional, determino a liberação para o 

pagamento deste. Conforme delineado no relatório supra, não pairam 

dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da exequente. Sendo 

assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial. Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita 

pelo executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, uma vez que satisfeita a dívida 

pelo devedor. Intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, depositar a 

certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste 

Juízo, com fulcro no art. 425, §2°, do CPC; a qual será inutilizada após 5 

(cinco) dias do trânsito em julgado deste processo. Realizado o depósito, 

expeça-se o alvará em favor do exequente relativo ao valor líquido 

descrito no id.22294469. Outrossim, expeça-se alvará para levantamento 

da quantia constante no (ID 22294469), referente ao devido a título de 

IRRF, e remeta-se ao Departamento da Conta Única/Depósitos Judiciais, 

via sistema Malote Digital, com as cópias dos documentos exigidos para o 

recolhimento. Transitada em julgado, certifique-se e, em seguida, 

arquive-se, com as devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Providencie-se e expeça-se o necessário. Às 

providências. Jauru-MT 14 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-92.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FARJADO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER EMANUEL ABREU DE OLIVEIRA OAB - MT26093/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: Intimação do Ilustre Causídico para que compareça na 

audiência de Conciliação designada nos autos. AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO DESIGNADA PARA 17/03/2020 13:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE JAURU.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-15.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Finalidade: Intimação do Ilustre causídico para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, dê andamento ao feito requerendo o que entender de direito. Sob 

pena de arquivamento.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42473 Nr: 587-65.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA 

MADALENA GOMES SANTOS, ROGÉRIO CAMARGO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS. - OAB:14990, CARLOS ALBERTO GONÇALVES. - 

OAB:118907/SP, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B, FAHD DIB 

JUNIOR. - OAB:225274/SP, JOÃO DOUGLAS MARIANO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.451/MS

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento da carta 

precatória distribuida pelo PJE na 1ª vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis sob o código 1008539-82.2019.8.11.0003 e a audiência será 

realizada na sala da 4ª vara cível pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira, no 

prazo de 5 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26392 Nr: 269-87.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIO DOS SANTOS, AMAURY DE 

ANDRADE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ MARCIO DOS SANTOS, Cpf: 

59340541120, Filiação: Antonia Venancio dos Santos e Geraldo dos 

Santos, data de nascimento: 07/05/1973, natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), administrador de fazenda. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Proceder com a Citação do réu JOSÉ MÁRCIO DOS 

SANTOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, denunciado como 

incurso(a) no delito tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, com as 

implicações e gravames da Lei Federal n°11.340/2006.

Despacho: Vistos.1. Defiro o pleito contido na cota ministerial de Ref: 73 . 

Desta feita estando o(a)(s) acusado(a)(s) JOSÉ MARCIO DOS SANTOS 

em lugar incerto e não sabido, cumpra-se a decisão inicial citando-o(a)(s) 

e intimando-o(a)(s) por edital com prazo dilatório de 15 (quinze) dias (CPP, 

art. 361). Se não comparecer(em), nem constituir(em) advogado(a)(s), 
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ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, tendo em 

vista que o(s) crime(s) fora(m) cometido(s) após a entrada em vigor da Lei 

nº. 9.271/96, isto é, após a data de 17/06/1996.2. Sem prejuízo, expeça-se 

ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, 

requisitando informações a respeito do(a)(s) acusado(a)(s) JOSÉ MARCIO 

DOS SANTOS, a fim de que fique demonstrado e comprovado que o(a)(s) 

mesmo(a)(s) não se encontra(m) preso(a)(s) dentro dos limites territoriais 

deste Estado (Súmula 351 do STF).3. Após, decorrido(s) o(s) prazo(s) 

fixado(s) e certificado o necessário, ao MP para manifestação, inclusive 

acerca de eventual necessidade do decreto prisional cautelar do(a)(s) 

réu(s). Prazo: 10 (dez) dias.4. Ciência ao MP.Alcindo Peres da RosaJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatris Soares 

Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 27 de fevereiro de 2020

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor Judicial Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27010 Nr: 516-68.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO ALVES, LUIZ CARLOS 

CHAGAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos.

1. O acusado Luiz Carlos Chagas Rodrigues foi citado por edital, estando 

em lugar incerto e não sabido (Ref: 64).

2. Nesse passo, defiro pleito contido na cota ministerial de Ref: 73, 

portanto, DETERMINO o desmembramento do presente feito em relação ao 

réu Luiz Carlos Chagas Rodrigues, e nos termos nos termos do artigo 366 

do Código de Processo Penal, declaro suspenso o processo e também 

suspenso o curso do prazo prescricional, em relação ao delito imputado 

ao réu Luiz Carlos Chagas Rodrigues, devendo o processo seguir com 

relação ao réu Marcos Alves, motivo pelo qual proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário para tanto.

 3. Outrossim, a suspensão da prescrição não pode ser indefinida, sob 

pena de se estar criando nova causa de imprescritibilidade, o que é 

vedado, já que previsão desta natureza deve ter origem constitucional 

(art. 5º, XLII e XLIV, CF), não podendo ser alargada pela lei ordinária. Se, 

em face do crime, o Estado perde, pelo decurso do tempo, a pretensão 

punitiva, não é lógico que, diante de mera revelia, pudesse exercê-la 

indefinidamente. Por comungar do entendimento de que o limite da 

suspensão do curso do prazo prescricional corresponde aos prazos do 

art. 109 do CP, considerando-se o máximo da pena privativa de liberdade 

imposta abstratamente, fixo como data em que a prescrição voltará, 

impreterivelmente, a correr o dia 27/02/2032, 12 (doze) anos contados da 

presente data (exegese do artigo 299 e 109, IV, ambos do CP, e 366 do 

CPP).

4. Não é o caso de se decretar a prisão provisória, porquanto a previsão 

do artigo 366 do Código de Processo Penal sobre a decretação da prisão 

preventiva não se trata de medida obrigatória, somente podendo ser 

imposta quando presente um dos motivos que a autorizam.

5. Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se 

em relação as preliminares arguidas no petitório de Ref: 20. Prazo: 10 

(dez) dias.

6. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34582 Nr: 512-60.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON MICHEL ANORINO LIMA, SIMONE 

COTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193

 Vistos.

1. Defiro o pedido contido em cota ministerial retro. Assim, intime-se a D. 

defesa para que junte aos autos comprovante de endereço da ré Simone 

Cotes da Silva. Prazo: 10 (dez) dias.

2. Após, volte-me os autos conclusos para deliberações do pleito contido 

em Ref: 306.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 50245 Nr: 430-58.2019.811.0048

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELIAS LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA FERNANDA QUEIROZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11148/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Diante de conta ministerial de Ref: 50, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 29/04/2020, às 14h (horário oficial de Cuiabá-MT), a 

qual será realizada pelo(a) Conciliador(a) com atribuição nesta Comarca, 

conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) Sr(a) 

Gestor(a) com o necessário.

2. Intime-se a parte autora através advogado, para que compareça a 

oralidade supra designada.

3. Cite-se a parte requerida e intime-se ela a fim de comparecer à 

audiência, acompanhada de seus(uas) Advogados(as). Em não havendo 

acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código 

de Processo Civil.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Portaria

 PORTARIA N.º 07/2020-DF

 A Excelentíssima Senhora Dra. THATIANA DOS SANTOS, Juíza de Direito 

e Diretora do Foro da Comarca de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o servidor GERALDO ALVES COLAÇO JUNIOR, 

matricula 32673, designado Gestor Administrativo III, na Central de 

Administração , irá usufruir 15 dias de férias referente ao execício 2019, 

no período de 02/03 a 16/03/2020.

 R E S O L V E:

 I DESIGNAR o servidor CICERO APARECIDO LOURENÇÃO, matrícula 

40196, Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor 

Administrativo III, na Central de Administração, no período de 02/03 a 

16/03/2020.

 III– Publique-se e Cumpra-se, encaminhando cópia à Coordenadoria de 

Recursos Humanos.

 Marcelândia - MT, 27 de fevereiro de 2020.

 THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-94.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000175-94.2019.8.11.0109 

Requerente: LUIZ ANTONIO ROSA Requerente: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Considerando que o litígio como posto é 

improvável uma composição entre as partes, deixo de designar audiência 

de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do CPC). 2. Com 

relação à preliminar de prescrição alegado pela parte Requerida, postergo 

sua análise quando da prolação de sentença. Assim, não havendo 

qualquer questão processual pendente, dou o feito por saneado. 3. Fixo 

como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de junho de 2020, às 15:00 horas. 5.1 Intime-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo Deprecado que cabe 

à parte Autora providenciar o comparecimento de sua testemunha ao ato 

deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 27 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000079-79.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000079-79.2019.8.11.0109 

Requerente: DARCI ROCHA Requerente: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Considerando que o litígio como posto é 

improvável uma composição entre as partes, deixo de designar audiência 

de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do CPC). 2. Com 

relação à preliminar de prescrição alegado pela parte Requerida, postergo 

sua análise quando da prolação de sentença. Assim, não havendo 

qualquer questão processual pendente, dou o feito por saneado. 3. Fixo 

como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a parte autora 

exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de segurado; e c) se 

cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes ficam cientes de que 

poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de junho de 2020, às 10:00 horas. 5.1 Intime-se a parte autora para 

comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 

385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo Deprecado que cabe 

à parte Autora providenciar o comparecimento de sua testemunha ao ato 

deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 27 de fevereiro de 2020 THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000910-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL MARQUES BARROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000910-10.2017.8.11.0009 

Requerente: RAUL MARQUES BARROSO Requerente: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Considerando que o litígio 

como posto é improvável uma composição entre as partes, deixo de 

designar audiência de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do 

CPC). 2. Com relação à preliminar de prescrição alegado pela parte 

Requerida, postergo sua análise quando da prolação de sentença. Assim, 

não havendo qualquer questão processual pendente, dou o feito por 

saneado. 3. Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a 

parte autora exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de 

segurado; e c) se cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de junho de 2020, às 10:30 horas. 5.1 Intime-se a parte 

autora para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo Deprecado que cabe 

à parte Autora providenciar o comparecimento de sua testemunha ao ato 

deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 27 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000283-26.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA CARDOSO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS
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MARCELÂNDIA DECISÃO Processo n° 1000283-26.2019.8.11.0109 

Requerente: APARECIDA MARIA CARDOSO ALVES Requerente: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Considerando que o 

litígio como posto é improvável uma composição entre as partes, deixo de 

designar audiência de conciliação e passo a sanear o feito (artigo 357, do 

CPC). 2. Com relação à preliminar de prescrição alegado pela parte 

Requerida, postergo sua análise quando da prolação de sentença. Assim, 

não havendo qualquer questão processual pendente, dou o feito por 

saneado. 3. Fixo como pontos controvertidos, os seguintes: a) saber se a 

parte autora exerceu atividade rurícula; b) se possui qualidade de 

segurado; e c) se cumpriu o período de carência exigido. 4. As partes 

ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 357, § 1º, CPC/2015). 5. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de junho de 2020, às 11:00 horas. 5.1 Intime-se a parte 

autora para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob pena de 

confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). 5.2 As partes deverão apresentar o 

rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o disposto no artigo 357, § 6º do CPC/2015, sob pena de 

PRECLUSÃO. Insta destacar que cabe aos advogados informarem ou 

intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da 

audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá 

ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (art. 455, § 1º, CPC). A inércia do advogado no tocante à 

intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 

3º, CPC). 5.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora 

da comarca, devendo a Secretaria informar ao Juízo Deprecado que cabe 

à parte Autora providenciar o comparecimento de sua testemunha ao ato 

deprecado, nos termos do art. 455, do CPC. 6. Intimem-se. 7. Diligências 

necessárias. Marcelândia, 27 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-05.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILIAN DE SOUZA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

1000071-05.2019.8.11.0109. REQUERENTE: JOAO DE SOUZA PINHEIRO 

REQUERIDO: WILIAN DE SOUZA PINHEIRO VISTOS Analisando 

detidamente os autos, verifico que a hipótese não permite o julgamento 

antecipado da lide, mormente por que as partes requereram a realização 

da audiência de instrução a fim de comprovar os fatos narrados, e ainda 

porque há divergência entre as alegações realizadas pela parte autora e 

reclamada, sendo as provas dos autos insuficientes para o deslinde da 

demanda. Assim, determino à senhora gestora, designe audiência de 

instrução e julgamento, oportunidade em que será colhido o depoimento 

pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas testemunhas. 

Intimem-se as partes para comparecerem, esclarecendo que, cada uma, 

poderá arrolar até 03 (três) testemunhas que deverão comparecer 

independente de intimação. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO a decisão, para que possa produzir seus efeitos jurídicos e 

legais, por força do artigo 40 da Lei. 9.9099/1995. Para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2020, às 

08:00 horas. Intimem-se, inclusive as partes pessoalmente para 

depoimento pessoal. De Cláudia para Marcelândia, 27 de fevereiro de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-03.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAICON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO REBOLSO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELITON REZENDE DE JESUS OAB - MT21781/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010040-03.2011.8.11.0109. REQUERENTE: VAGNER RODRIGUES DOS 

SANTOS, MAICON RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: ARNALDO 

REBOLSO DE SOUZA VISTOS Inicialmente ratifico o polo ativo da demanda 

fazendo constar o espólio de Vagner Rodrigues dos Santos, neste ato 

representado pelos herdeiros Maicon Rodrigues dos Santos e Vagner 

Rodrigues dos Santos, conforme já deferido no despacho anexo no id. 

5697803 - Despacho Analisando detidamente os autos, verifico que a 

hipótese não permite o julgamento antecipado da lide, mormente por que as 

partes requereram a realização da audiência de instrução a fim de 

comprovar os fatos narrados, e ainda porque há divergência entre as 

alegações realizadas pela parte autora e reclamada, sendo as provas dos 

autos insuficientes para o deslinde da demanda. Assim, determino à 

senhora gestora, designe audiência de instrução e julgamento, 

oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da parte autora e 

reclamada, bem como de suas testemunhas. Intimem-se as partes para 

comparecerem, esclarecendo que, cada uma, poderá arrolar até 03 (três) 

testemunhas que deverão comparecer independente de intimação. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a decisão, para que 

possa produzir seus efeitos jurídicos e legais, por força do artigo 40 da 

Lei. 9.9099/1995. Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07 de abril de 2020, às 11:40 horas. Retifique-se o polo ativo, 

conforme acima asseverado. De Cláudia para Marcelândia, 27 de fevereiro 

de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-44.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIULA SOUZA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000631-44.2019.8.11.0109. REQUERENTE: MADEMARCOS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: FABIULA SOUZA DOS 

SANTOS - ME Vistos etc. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. REVELIA. Nota-se que a reclamada foi regularmente 

citada, deixando de comparecer à audiência de conciliação e de 

apresentar contestação no prazo legal, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 
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imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. No caso, a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial 

por meio documentos que, pela revelia decretada se tornaram 

incontroversos. Por tais motivos, entendo pela procedência do pedido, 

para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais), acrescido de juros e correção monetária. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA REVELIA da 

parte reclamada e pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial 

e, por consequência, pela CONDENAÇÃO da parte reclamada a pagar à 

parte autora a importância R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), que 

deverá ser acrescido de juros de mora (simples) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a incidir da data do vencimento da 

obrigação inadimplida. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. 

HOMOLOGO por sentença, para que possa produzir seus efeitos jurídicos 

e legais, por força do artigo 40 da Lei. 9.9099/1995. De Cláudia para 

Marcelândia, 27 de fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-83.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMARLI PEREIRA 15190744841 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000609-83.2019.8.11.0109. REQUERENTE: MADEMARCOS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: ROMARLI PEREIRA 

15190744841 Vistos etc. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. REVELIA. Nota-se que a reclamada foi regularmente 

citada, deixando de comparecer à audiência de conciliação e de 

apresentar contestação no prazo legal, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe, mormente 

porque há documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes. 

É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder ao julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, tenho que os 

elementos de provas constantes nos autos, corroborado com a revelia do 

réu, impõe o reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas 

em audiência, o que autoriza o julgamento antecipado do feito. Partindo 

dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 

convicção do juiz. No caso, a pretensão se mostra amparada 

documentalmente, consoante se infere na inicial, demonstrada em especial 

por meio documentos que, pela revelia decretada se tornaram 

incontroversos. Por tais motivos, entendo pela procedência do pedido, 

para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.671,00 (um mil 

seiscentos e setenta e um reais), acrescido de juros e correção 

monetária. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO DA 

REVELIA da parte reclamada e pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida 

na peça inicial e, por consequência, pela CONDENAÇÃO da parte 

reclamada a pagar à parte autora a importância R$ 1.671,00 (um mil 

seiscentos e setenta e um reais), que deverá ser acrescido de juros de 

mora (simples) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC 

a incidir da data do vencimento da obrigação inadimplida. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto 

de sentença à apreciação do MM. Juiz de Direito. Lyzia Sparano Menna 

Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que 

possa produzir seus efeitos jurídicos e legais, por força do artigo 40 da 

Lei. 9.9099/1995. De Cláudia para Marcelândia, 27 de fevereiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-96.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT0009667A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILE SANTANA DE ALMEIDA AFONSO OAB - RJ0106281A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000246-96.2019.8.11.0109. REQUERENTE: SUELENE GOMES DA SILVA 
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REQUERIDO: RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. O cerne da controvérsia consiste em indenização por dano moral 

e material, face a tentativa de cancelamento de prestação de serviços/ 

produtos. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminar(es). COMPLEXIDADE DA CAUSA - NECESSIDADE DE 

PERÍCIA. Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, uma vez que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, 

bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a reclamação 

para julgamento antecipado. A requerente alega que em dezembro de 

2016 visualizou na internet um anuncio de livro de receitas fornecido pela 

editora requerida, momento em que entrou em contato para adquirir o 

produto. No entanto, alega que, embora tenha realizado a compra de um 

livro de receita, a reclamada passou a encaminhar mensalmente no 

endereço da requerente diversos livros, sobre os mais diversos assuntos, 

e a realizar descontos em seu cartão de crédito sem qualquer 

autorização. Neste sentido, a requerente passou a recusar o recebimento 

dos mesmos e entrou em contato com a reclamada para que procedessem 

com o cancelamento do envio (conforme e-mail anexo) e igualmente 

cancelar as cobranças realizadas em seu cartão de crédito, contudo não 

obteve êxito, motivo pelo qual requer a devolução em dobro dos valores 

descontados a partir de 22/12/2016, bem como indenização pelos danos 

morais. A reclamada em sua contestação alega que ocorreu a devida 

contratação dos produtos através do telemarketing, ressalta que a 

empresa somente armazena ligações por 06 (seis) meses, bem como que 

a prestação do serviço seguiu normalmente com anuência da requerente, 

que só se manifestou no mês de dezembro de 2017. Alega ainda, que a 

assinatura referente a data de 29/06/2018, não foi cobrada e todas as 

assinaturas foram canceladas sem ônus para a requerente, bem como 

que teria realizado diversos estornos após a solicitação do cancelamento 

motivo pelo qual requer seja julgada improcedente os pedidos da inicial. 

Pois bem. Dá analise dos autos verifica-se que restou fato incontroverso 

que a parte requerente encaminhou e-mail solicitando cancelamento do 

serviço na data de 11/12/2017 e mesmo assim a reclamada não parou de 

encaminhar os livros e a descontar os valores do cartão da requerente, 

motivo pelo qual resta indevido os descontos realizados devendo portanto 

serem restituídos a requerente. No caso, caracterizado está falha na 

prestação de serviço. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a 

culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Por outro lado, o requerente fez prova do fato constitutivo do 

seu direito e da veracidade da versão dos fatos deduzida na inicial, nos 

termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No pertinente aos danos morais, 

sua reparação é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e, não pode deixar de 

ser observada, uma vez que, no presente caso, restou patente a desídia 

das reclamadas. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do 

art. 5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou 

patente a desídia da requerida. Dessa forma, resta evidente a ocorrência 

de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte 

reclamante, em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, assim, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano é extraído da verificação da conduta. No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO: Diante do breve exposto, 

com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir 

desta decisão. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito referente a 

cobrança indevida discutida nestes autos. Por fim, CONDENAR a 

reclamadaa restituir à parte reclamante todos os valores indevidamente 

descontados em sua conta, em dobro, corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por 

sentença, para que possa produzir seus efeitos jurídicos e legais, por 

força do artigo 40 da Lei. 9.9099/1995. De Cláudia para Marcelândia, 27 de 

fevereiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em 

substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000708-47.2019.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRO ECKHARDT DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR SOUZA SANTOS OAB - MT22516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PROCESSO n. 1000708-47.2019.8.11.0111 POLO ATIVO: IVANDRO 

ECKHARDT DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALDEMAR 

SOUZA SANTOS POLO PASSIVO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO das partes acima 

qualificadas, acerca da designação da perícia médica para o dia 

04/03/2020, às 17:00 horas, na Clínica do Dr. Bolivar Alejandro Novoa 

Almeida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-73.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT21371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. D. S. (REU)

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Certifico que, em cumprimento a 

determinação ID retro, designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 12/05/2020, às 14:00 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 688 de 813



Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3° (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). Matupá, 28 de fevereiro 

de 2020 . Joice de Souza Portella Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-73.2020.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT21371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. S. D. S. (REU)

 

CERTIDÃO/IMPULSIONAMENTO Autos n.º 1000025-73.2020.8.11.0111 

INTIMAÇÃO do advogado da parte Autora para que retire o sigilo da 

petição inicial (id. 28149885) e dos demais arquivos que à acompanham, 

possibilitando o regular proseguimento do feito Matupá/MT, 28 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista 

Judiciária Sede do Juízo e Informações: Av. Hermínio Ometto N° 321, 

Bairro: Zr-001, Cidade: Matupá-MT Cep:78525000, Fone: (66) 3595-1752.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000323-36.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR TORMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA THAIS POLICARPO DA SILVA OAB - MT24426/B 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso Comarca de Matupá Av. Hermínio Ometto, 321, 

CENTRO, MATUPÁ - MT - CEP: 78525-000 PROCESSO 

Nº1000323-36.2018.8.11.0111 POLO ATIVO:AUTOR(A): BRADESCO 

SEGUROS S/A POLO PASSIVO:REU: VANDIR TORMES CERTIDÃO I N T I M 

A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte requerida para ciência da sentença 

proferida nestes autos. Matupá, 28 de fevereiro de 2020 . MARCIA 

MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35666 Nr: 508-38.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZARE ALMEIDA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:, 

ROMES JÚLIO TOMÁZ - PROCURADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAZARE ALMEIDA FEITOSA, Cpf: 

90754930106, Rg: 1357775-1, Filiação: Supriana Morais Almeida e Antonio 

Ferreira Santiago, data de nascimento: 09/04/1959, brasileiro(a), natural de 

Santa Luzia-MA, casado(a), agicultora. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/04/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de NAZARE 

ALMEIDA FEITOSA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

não vacinação de animais da espécie bovina, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8387/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/10/2010

 - Valor Total: R$ 4.687,71 - Valor Atualizado: R$ 4.687,71 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 508-38.2011.811.0111 (Código 

35666)Classe – Assunto:Execução FiscalExequente: Fazenda Pública 

EstadualExecutada:Nazaré Almeida FeitosaVistos.Nos termos do artigo 7º 

da Lei 6.830/80 “o despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem 

para: I – citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 

8º”;Destarte, CITE-SE a parte executada, por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 30 de 

novembro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FELLIPE DE JESUS 

LEANDRO DA SILVA, digitei.

Matupá, 29 de outubro de 2019

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66979 Nr: 988-06.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIANA DOS SANTOS GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a)das partes acerca da designação de 

autidência para o dia 19/03/2020, às 14:20 horas, na Comarca de 

Nortelândia /MT, nos autos/CP nºnº13-25.2020.811.0031 Código: 49159.

Comarca de Nobres

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000734-94.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR AUGUSTO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000734-94.2019.8.11.0030 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO REU: OSMAR AUGUSTO DA SILVA DESPACHO 

Considerando o teor da Portaria 13.2020 – DF, a qual suspendeu o 

expediente, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 03 

de março de 2020, às 17h30min. Intimem-se as partes para o 

comparecimento da solenidade, conforme a data redesignada. Ante a 

urgência, SERVE A DECISÃO COMO CARTA PRECATÓRIA, MANDADO DE 

INTIMAÇÃO E OFÍCIO, no que couber. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-16.2020.8.11.0030
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Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BARRAVIEIRA DE LIMA (TESTEMUNHA)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MOACIR ROCHA DA SILVA (TESTEMUNHA)

GUSTAVO FERNANDO DE LOIOLA (TESTEMUNHA)

LUIZ CARLOS CEARA JUNIOR (TESTEMUNHA)

LUCINEY PINHO E SILVA (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FREIRE DA SILVA (REU)

VALTER APARECIDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000045-16.2020.8.11.0030 AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO TESTEMUNHA: LUIZ CARLOS CEARA JUNIOR, GUSTAVO 

FERNANDO DE LOIOLA, MOACIR ROCHA DA SILVA, ABEL BARRAVIEIRA 

DE LIMA VÍTIMA: LUCINEY PINHO E SILVA REU: ROBERTO FREIRE DA 

SILVA, VALTER APARECIDO DA SILVA DESPACHO Considerando o teor 

da Portaria 13.2020 – DF, a qual suspendeu o expediente, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de março de 2020, às 

13h30min. Intimem-se as partes para o comparecimento da solenidade, 

conforme a data redesignada. Ante a urgência, SERVE A DECISÃO COMO 

CARTA PRECATÓRIA, MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO, no que 

couber. Cumpra-se, expeça-se o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-16.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BARRAVIEIRA DE LIMA (TESTEMUNHA)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MOACIR ROCHA DA SILVA (TESTEMUNHA)

GUSTAVO FERNANDO DE LOIOLA (TESTEMUNHA)

LUIZ CARLOS CEARA JUNIOR (TESTEMUNHA)

LUCINEY PINHO E SILVA (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO FREIRE DA SILVA (REU)

VALTER APARECIDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA OAB - SP255523 (ADVOGADO(A))

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

N O B R E S  V A R A  Ú N I C A  D E  N O B R E S 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000045-16.2020.8.11.0030 AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO TESTEMUNHA: LUIZ CARLOS CEARA JUNIOR, GUSTAVO 

FERNANDO DE LOIOLA, MOACIR ROCHA DA SILVA, ABEL BARRAVIEIRA 

DE LIMA VÍTIMA: LUCINEY PINHO E SILVA REU: ROBERTO FREIRE DA 

SILVA, VALTER APARECIDO DA SILVA DESPACHO Considerando o teor 

da Portaria 13.2020 – DF, a qual suspendeu o expediente, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de março de 2020, às 

13h30min. Intimem-se as partes para o comparecimento da solenidade, 

conforme a data redesignada. Ante a urgência, SERVE A DECISÃO COMO 

CARTA PRECATÓRIA, MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO, no que 

couber. Cumpra-se, expeça-se o necessário. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 42474 Nr: 243-17.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o requerido Dejalma Joaquim da 

Silva foi preso na comarca de Nova Mutum/MT, em cumprimento ao 

mandado de prisão nº 0000243-17.2013.811.0030.0001-03.

Diante disso, conforme o teor do ofício nº 290/2020/DP – N.M. – Comarca 

de Nova Mutum/MT, DETERMINO o recambiamento do preso DEJALMA 

JOAQUIM DA SILVA para Cadeia Pública de Nobres/MT.

Comunique-se, com urgência, ao juízo requisitante a presente decisão.

No mais, considerando que o requerido está preso em decorrência do 

mandado de prisão expedido nos autos, DETERMINO a devida identificação 

visual nos autos, devendo constar como réu preso.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 48537 Nr: 395-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NLSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHRA, VdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:19494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:, Emerson Flavio de Andrade - OAB:6730, 

Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116

 Processo n. 395-94.2015.811.0030

Código Apolo: 48537

DECISÃO

Certificada a tempestividade do recurso (CPP, art. 600), recebo a 

apelação.

Vista ao apelante para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601) e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo (art. 600), ao 

apelado para também arrazoar.

Intime-se.

Cumpra-se.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68048 Nr: 3238-61.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Pereira de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de MT - Secretaria Estadual de Saúde, 

Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por consectário, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Condeno o requerente em custas processuais, suspensa a 

exigibilidade nos termos do art. 98, §§ 2° e 3° do CPC.Matéria não sujeita 

ao reexame necessário.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71765 Nr: 1509-63.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson dos Santos Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 Considerando a readequação na pauta de audiências do juízo, designo 

Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 24 de março de 

2020, às 9h.
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Intimem-se as testemunhas e o acusado para comparecem à solenidade.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Ante a urgência, serve a presente como ofício, carta precatória e 

mandado de intimação, no que couber.

Cumpra-se expedindo o necessário.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 47363 Nr: 2164-74.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, resolvendo o mérito, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela parte autora, EXTINGUINDO O FEITO com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Defiro o pedido de 

justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.Desnecessário o 

reexame da sentença, nos termos do art. 496 do CPC, ressalvada a 

interposição de recursos voluntários pelas partes. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000203-05.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. N. F. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. O. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO n. 1000203-05.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:ETYENNE 

CRISTYNNA NEVES FERREIRA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: VALDIRENE JESUS DE SOUZA POLO PASSIVO: 

GERVASIO OLIMPIO DE OLIVEIRA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/03/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

Av. Valentin Peron, 220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 

NORTELÂNDIA, 19 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45000 Nr: 1201-24.2018.811.0031

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS, Polliana Costa de 

Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRESTANA PEREIRA - 

OAB:25005/O

 Vistos etc.

I – Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 02 de abril de 

2020 às 13h00min, na qual deverão às partes, comparecer perante este 

juízo.

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada.

II – Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 45499 Nr: 1490-54.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Carvalho Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 02 de abril de 

2020 às 12h30min, na qual deverão às partes, comparecer perante este 

juízo.

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada.

II – Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46453 Nr: 313-21.2019.811.0031

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHCdC(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO PIROSELI - 

OAB:23144/O

 Vistos etc.

 Defiro requerimento do Parquet para oitiva da menor Debora da Silva 

Campos como testemunha do juízo, para o dia 30 de abril de 2020 às 

15h00.

Em virtude da ausência de defensoria pública, arbitro em favor do 

Defensor Dativo (Dr. José Carlos de Almeida Benevides – OAB/MT nº. 

8159) nomeado para o ato 02 URH´s.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário (mandado/carta/carta precatória/ofício).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 10104 Nr: 547-18.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:MT 17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos etc.

I – Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 02 de abril de 

2020 às 12h00min, na qual deverão às partes, comparecer perante este 

juízo.

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada.

II – Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34672 Nr: 291-02.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Publicos/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

633,40(seiscentos e trinta e três reais e quarenta centavos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35490 Nr: 632-28.2015.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Ciscon Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 Intimo o patrono das partes requerente e requerida para que efetuem, no 

prazo de 5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor 

deR$ 563,67(quinhentos e sessenta e tres reais e sessenta e sete 

centavos)pró rata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36443 Nr: 177-29.2016.811.0031

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAFDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - 

OAB:21.165, DARLE MIRANDA - OAB:21.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

633,40(seiscentos e trinta e três reais e quanrenta centavos)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36840 Nr: 366-07.2016.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGMAR MARTINS FARIA, AMELIO MARTINS 

DE FARIA, AGNALDO MARTINS DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 1.127,34(hum 

mil cento e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10314 Nr: 4-78.2011.811.0031

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraides Machado Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Intimo o patrono da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

562,38(quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavo).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10340 Nr: 30-76.2011.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraides Machado Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A

 Intimo o patrono da parte requerente para que efetue, no prazo de 

5(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

1.060,00 (Hum mil e sessenta reais).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-45.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000114-45.2020.8.11.0031 POLO ATIVO:MARILZA 

FERREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVIO FERREIRA 

FREITAS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia 

Data: 14/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 

220, CENTRO, NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41516 Nr: 1390-36.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mara Flaviana Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 Vistos etc.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar 

a prática, em tese, do crime tipificado no art. 161, §1, inciso II do CP, 

praticado por MARA FLAVIANA ALMEIDA.

Entrementes, compulsando os autos, constata-se que a indiciada cumpriu 

o termo da proposta de transação penal ofertada às fls. 33/34, conforme 

certidão de fl. 44, sendo de rigor, pois, a extinção da sua punibilidade.

Instado a manifestar-se o representante do Ministério Público, requereu a 

extinção de punibilidade dos indiciados, vez que houve o cumprimento 

integral da suspensão condicional do processo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da Lei nº. 

9.099/95, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos autores do fato, ante o 

cumprimento da transação penal.

Cientifique-se o Ministério Público.

Desde já, nomeio o Dr. Luiz Eduardo Piroseli, OAB-MT 23.144/O, para 

receber a intimação do réu acerca da sentença via DJE, nos termos 

previstos na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de 

Justiça - CNGC, que disciplina em seu art. 1387 que será dispensada a 

intimação pessoal do réu nos casos de sentença extintiva da punibilidade 
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[art. 1387 - na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando à 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato], tal como, arbitro 

em favor do Defensor Dativo nomeado especificamente para realização 

deste ato, a importância de 02 URH´s, devendo ser expedida a devida 

certidão de honorários.

Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação 

Estadual e Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações 

pertinentes, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa, inclusive, 

na distribuição.

P.I.C.

Expeça-se o adequado.

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-34.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000823-34.2019.8.11.0090 AUTOR(A): AMARAL PECAS PARA 

VEICULOS LTDA - ME REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. A tutela de urgência, prevista no artigo 

300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se considerar 

que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela de 

urgência, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente 

uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode 

deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do processo. 

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora 

tratada. Ademais, é necessário ressaltar, igualmente, que “A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do 

CPC). Na hipótese em testilha, analisando a narração dos fatos e os 

documentos acostados à peça isagógica, verifico inexistir elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo autor. Não se olvida 

aqui que a parte autora nega a existência da obrigação, contudo, somente 

os elementos de convicção presentes nos autos não foram, ao entender 

deste Magistrado, aptos a evidenciar que, de fato, o contrato não foi 

celebrado. Frise-se que esta decisão é proferida com base na cognição 

sumária dos fatos, o que não impede a concessão da tutela de urgência 

almejada posteriormente à vinda de mais elementos de convicção aos 

autos. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

antecipatória em favor da parte autora. Encaminhem-se os autos ao 

conciliador para que designe audiência de conciliação. CITE-SE a parte 

requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente 

acompanhada por seu advogado, sendo que em caso de ser informada a 

impossibilidade de constituir advogado que lhe seja nomeado um dativo por 

este Juízo. Designada a audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do CPC. As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para este 

Magistrado para homologação. Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). 

EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã 

do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) 

R I C A R D O  F R A Z O N  M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000101-63.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE OLIVEIRA PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SÃO MANUEL (IMPETRADO)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA CANAA DO NORTE/MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000101-63.2020.8.11.0090 IMPETRANTE: MARGARETE DE OLIVEIRA 

PINTO IMPETRADO: DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SÃO 

MANUEL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA CANAA DO NORTE/MT 

Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por MIGUEL DE 

OLIVEIRA SALVADOR, representado por sua genitora MARGARETE DE 

OLIVEIRA PINTO, tendo como autoridades coatoras a diretora ADRIANA 

SALUSTIANO DA SILVA, da Escola Municipal Rural “São Manuel”, e a 

secretária Municipal de Educação de Nova Canaã do Norte, JOANA 

LÁZARO GARCIA MARTINS MACHADO. Em detida suma, alega a 

impetrante que o filho completa 4 (quatro) anos de idade no dia 02 de abril 

2020 e que, portanto, estaria amparado por direito líquido e certo, no 

tocante à sua matrícula para ingresso na pré-escola. Nada obstante, o 

pedido de matrícula teria sido negado pela escola supracitada, no dia 21 

de janeiro passado, fato que, segundo a impetrante, estaria colocando em 

risco o ano escolar do infante. Para tanto, impetra o presente mandamus 

com o fito de garantir que o representado possa ingressar na educação 

infantil municipal. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o que 

merece registro. DECIDO. Com é cediço, para a concessão de medida 

liminar em mandado de segurança faz-se necessária a demonstração de 

fundamento relevante para a suspensão do ato impugnado e de risco de 

ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final do processo, 

conforme determina o artigo 7º, III, da Lei 12.016/09. Note-se que, por se 

tratar de mandado de segurança, onde não se admite a dilação probatória, 

a prova dos fatos alegados deve ser pré-constituída nos autos no 

momento do exame do pedido liminar, aptas a formar um juízo de 

probabilidade que se demonstre compatível com os fatos e direitos 

aduzidos nos autos. Dispõe a Carta Magna de 1988, em seu art. 208, I, 

com redação dada pela EC 59/2009, que a educação básica é obrigatória 

dos 04 aos 17 anos de idade. O art. 30, II, da Lei 9.394/96, que dispõe 

sobre as diretrizes e bases da educação, complementa que a pré-escola 

deve ser oferecida às crianças de 04 e 05 anos, enquanto o ensino 

fundamental obrigatório inicia-se aos 06 anos de idade (art. 32, caput). 

Convém ressaltar, no que tange ao tema, que emergiu uma divergência 

sobre a data limite para que as crianças — que completariam 04 e 06 anos 

no decorrer do ano — pudessem ingressar na pré-escola e ensino 

fundamental, tendo o Conselho Nacional de Educação (CNE - MEC), fixado, 

por meio da Resolução CNE/CEB nº, de 09 de outubro de 2018, que 

estariam aptas aquelas que completassem a idade exigida até o dia 31 de 

março. A fixação da data, por meio da Resolução, gerou inúmeras 

controvérsias e acalorados debates, chegando, inclusive, ao STF, por 

meio da ADC 17 e da ADPF 292, no que a Corte Constitucional decidiu, em 

1º de agosto, por seis votos a cinco, que as resoluções do CNE deveriam 

ser mantidas, pacificando as divergências no que concerne ao assunto. 

Perfilhando os presentes autos, verifica-se que o impetrante, 

representado por sua genitora, completa 04 anos de idade no dia 02 de 

abril do ano corrente, dois dias, portanto, após a data limite fixada pelo 

CNE e chancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Destarte, resta ausente 
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o fundamento relevante, posto que contraria frontalmente o entendimento 

esposado alhures, a despeito da tenra distância entre as datas do 

aniversário do impetrante e do exigido para ingresso na pré-escola. Desta 

feita, não vislumbrando direito líquido e certo a ser protegido em sede de 

contraditório diferido, INDEFIRO as medidas liminares vindicadas. 

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora para que preste suas 

informações no prazo de dez dias (art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/09). 

CIÊNCIA ao respectivo órgão de representação judicial da pessoa jurídica 

interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito, nos moldes do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 

12.016/09. Após, DÊ-SE vista dos autos ao representante do Ministério 

Público para que opine no prazo de dez dias (art. 12 da Lei n. 12.016./09). 

Após o decurso dos prazos acima, com ou sem a manifestação do 

Parquet, TORNEM-ME os autos conclusos para decisão, conforme previsto 

no art. 12, parágrafo único, da já referida Lei n. 12.016/2009. INTIME-SE, 

por meio de seu advogado, a parte impetrante. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, 

Data da Assinatura Eletrônica (Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

M E N E G U C C I  J u i z  d e  D i r e i t o 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-70.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT9415/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. O. D. S. (REU)

Outros Interessados:

EDIGLEUMA DE OLIVEIRA ARAUJO OAB - 057.727.501-19 

(REPRESENTANTE)

 

Certidão de Redesignação de Audiência Considerando o artigo 139, inciso 

V, e o artigo 334 do CPC, a Resolução n° 125 do CNJ, bem como a 

determinação do MM juiz, REDESIGNO para o dia 07 DE ABRIL DE 2020, Às 

12:30; a audiência posteriormente agendada. O referido é verdade e dou 

fé. Observação: Deverá(Ão) O(A, S) Intimados/Notificados(A, S) 

Comparecer(Em) Devidamente trajados(A, S) e portando Documentos 

Pessoais. Nova Canaã do Norte – MT, 28 de FEVEREIRO de 2020. Keith 

Charlene dos Santos Conciliadora

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-76.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN DAL CERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO TREVELIN OAB - MT16910/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000191-76.2017.8.11.0090 REQUERENTE: VALENTIN DAL CERO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Realmente, assiste razão à 

parte reclamada. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos morais c.c. pedido de tutela de urgência 

proposta por VALENTIN DAL CERO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública, devendo ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, nos termos 

do art. 64, § 1º, do NCPC: “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” 

Inicialmente, causas complexas são incompatíveis com o rito do Juizado 

Especial Cível. E, nesse sentido, questionamentos de cobranças 

irregulares de faturas de consumo de água e/ou energia elétrica 

dependem de exame pericial, incompatível com o rito sumaríssimo, 

orientado que é pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, na dicção do art. 2º da Lei 9.099/95, 

não sendo suficiente a perícia informal do art. 35 da referida lei e do 

Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a responsabilidade no fornecimento 

das concessionárias vai até o ponto de entrada da unidade residencial, 

sendo dali em diante a responsabilidade do consumidor pelo uso, ainda 

que não quisto, vale dizer, é de responsabilidade deste o consumo 

decorrente de eventuais vazamentos por problemas hidráulicos ou no 

encanamento da propriedade imobiliária ou fugas de corrente por falhas 

da instalação elétrica, fios desencapados, mal dimensionados ou com a 

isolação desgastada pelo tempo, o uso constante de benjamins ou ainda 

de eletrodomésticos defeituosos. A par disso, o consumo involuntário 

pode até mesmo decorrer de esquecimento de aparelhos ligados e de 

torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro que é esquecido em 

funcionamento quando a família sai de férias, o que resultará em alto 

consumo de água e energia elétrica. E a invocação da média de consumo 

não socorre o pleito da parte requerente, pois que inexiste consumo fixo. 

Embora possa a utilização dos recursos de água e energia elétrica seguir 

um padrão de acordo com a rotina e hábitos familiares, nada impede a 

flutuação exacerbada em determinados períodos, como a realização de 

atividades comerciais informais, uma grande obra de reforma e o 

recebimento de visitas por um longo período na unidade residencial. Daí 

porque sendo o consumo variável, torna-se imperiosa a realização de 

exame pericial seja no relógio medidor de consumo de água e/ou energia 

elétrica, seja na rede hidráulica e/ou instalação da habitação, em 

consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: “ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Caso não se adote tal 

entendimento, a prova fica extremamente difícil, para não falar impossível 

para a empresa fornecedora, que não tem como comprovar que 

determinada pessoa consumiu determinado quantitativo a não ser pelo que 

registrado no relógio medidor, mormente diante da inviolabilidade de 

domicílio e da intimidade. É preciso relembrar que, diante das inúmeras 

ações fraudulentas e inidôneas propostas nas Comarcas de Nova Canaã 

do Norte e Colíder, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o 

que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes 

empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o 

que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora virou 

instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e advogados), 

que se aproveitam muitas vezes da desorganização de fornecedores de 

produtos e bens e prestadores de serviços e da impossibilidade material 

de se defenderem de forma articulada em todas as comarcas do país, de 

norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial 

quando havia consumo regular de água ou energia elétrica ou contrato 

legít imo entre as partes, a exemplo das seguintes. 

1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000289-13.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 5 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000648-26.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000649-11.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 5 0 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001654-05.2017.8.11.0009 (Colíder); 1001958-04.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  8 0 2 0 0 1 1 - 7 9 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1 0 0 0 0 3 8 - 0 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, REVOGO a liminar concedida (Num. 

10936595 - Págs. 1/3) e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 
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FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 15 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-76.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN DAL CERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO TREVELIN OAB - MT16910/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000191-76.2017.8.11.0090 REQUERENTE: VALENTIN DAL CERO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Realmente, assiste razão à 

parte reclamada. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. indenização por danos morais c.c. pedido de tutela de urgência 

proposta por VALENTIN DAL CERO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos devidamente 

qualificados. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública, devendo ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, nos termos 

do art. 64, § 1º, do NCPC: “A incompetência absoluta pode ser alegada em 

qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.” 

Inicialmente, causas complexas são incompatíveis com o rito do Juizado 

Especial Cível. E, nesse sentido, questionamentos de cobranças 

irregulares de faturas de consumo de água e/ou energia elétrica 

dependem de exame pericial, incompatível com o rito sumaríssimo, 

orientado que é pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, na dicção do art. 2º da Lei 9.099/95, 

não sendo suficiente a perícia informal do art. 35 da referida lei e do 

Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a responsabilidade no fornecimento 

das concessionárias vai até o ponto de entrada da unidade residencial, 

sendo dali em diante a responsabilidade do consumidor pelo uso, ainda 

que não quisto, vale dizer, é de responsabilidade deste o consumo 

decorrente de eventuais vazamentos por problemas hidráulicos ou no 

encanamento da propriedade imobiliária ou fugas de corrente por falhas 

da instalação elétrica, fios desencapados, mal dimensionados ou com a 

isolação desgastada pelo tempo, o uso constante de benjamins ou ainda 

de eletrodomésticos defeituosos. A par disso, o consumo involuntário 

pode até mesmo decorrer de esquecimento de aparelhos ligados e de 

torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro que é esquecido em 

funcionamento quando a família sai de férias, o que resultará em alto 

consumo de água e energia elétrica. E a invocação da média de consumo 

não socorre o pleito da parte requerente, pois que inexiste consumo fixo. 

Embora possa a utilização dos recursos de água e energia elétrica seguir 

um padrão de acordo com a rotina e hábitos familiares, nada impede a 

flutuação exacerbada em determinados períodos, como a realização de 

atividades comerciais informais, uma grande obra de reforma e o 

recebimento de visitas por um longo período na unidade residencial. Daí 

porque sendo o consumo variável, torna-se imperiosa a realização de 

exame pericial seja no relógio medidor de consumo de água e/ou energia 

elétrica, seja na rede hidráulica e/ou instalação da habitação, em 

consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: “ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Caso não se adote tal 

entendimento, a prova fica extremamente difícil, para não falar impossível 

para a empresa fornecedora, que não tem como comprovar que 

determinada pessoa consumiu determinado quantitativo a não ser pelo que 

registrado no relógio medidor, mormente diante da inviolabilidade de 

domicílio e da intimidade. É preciso relembrar que, diante das inúmeras 

ações fraudulentas e inidôneas propostas nas Comarcas de Nova Canaã 

do Norte e Colíder, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o 

que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes 

empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o 

que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora virou 

instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e advogados), 

que se aproveitam muitas vezes da desorganização de fornecedores de 

produtos e bens e prestadores de serviços e da impossibilidade material 

de se defenderem de forma articulada em todas as comarcas do país, de 

norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial 

quando havia consumo regular de água ou energia elétrica ou contrato 

legít imo entre as partes, a exemplo das seguintes. 

1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000289-13.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 5 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000648-26.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000649-11.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 5 0 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001654-05.2017.8.11.0009 (Colíder); 1001958-04.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  8 0 2 0 0 1 1 - 7 9 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1 0 0 0 0 3 8 - 0 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, REVOGO a liminar concedida (Num. 

10936595 - Págs. 1/3) e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. Nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 15 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-29.2017.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010022-29.2017.8.11.0090 REQUERENTE: IRACEMA ALVES REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Realmente, assiste razão à parte 

reclamada. Trata-se de reclamação proposta por IRACEMA ALVES em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

ambos devidamente qualificados. A competência absoluta, em razão da 

matéria, é de ordem pública, devendo ser declarada até mesmo de ofício 

pelo juiz, nos termos do art. 64, § 1º, do NCPC: “A incompetência absoluta 

pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 

declarada de ofício.” Inicialmente, causas complexas são incompatíveis 

com o rito do Juizado Especial Cível. E, nesse sentido, questionamentos de 

cobranças irregulares de faturas de consumo de água e/ou energia 

elétrica dependem de exame pericial, incompatível com o rito sumaríssimo, 

orientado que é pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, na dicção do art. 2º da Lei 9.099/95, 

não sendo suficiente a perícia informal do art. 35 da referida lei e do 

Enunciado 12 do FONAJE. Isto porque a responsabilidade no fornecimento 

das concessionárias vai até o ponto de entrada da unidade residencial, 

sendo dali em diante a responsabilidade do consumidor pelo uso, ainda 

que não quisto, vale dizer, é de responsabilidade deste o consumo 
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decorrente de eventuais vazamentos por problemas hidráulicos ou no 

encanamento da propriedade imobiliária ou fugas de corrente por falhas 

da instalação elétrica, fios desencapados, mal dimensionados ou com a 

isolação desgastada pelo tempo, o uso constante de benjamins ou ainda 

de eletrodomésticos defeituosos. A par disso, o consumo involuntário 

pode até mesmo decorrer de esquecimento de aparelhos ligados e de 

torneiras abertas, a exemplo de um chuveiro que é esquecido em 

funcionamento quando a família sai de férias, o que resultará em alto 

consumo de água e energia elétrica. E a invocação da média de consumo 

não socorre o pleito da parte requerente, pois que inexiste consumo fixo. 

Embora possa a utilização dos recursos de água e energia elétrica seguir 

um padrão de acordo com a rotina e hábitos familiares, nada impede a 

flutuação exacerbada em determinados períodos, como a realização de 

atividades comerciais informais, uma grande obra de reforma e o 

recebimento de visitas por um longo período na unidade residencial. Daí 

porque sendo o consumo variável, torna-se imperiosa a realização de 

exame pericial seja no relógio medidor de consumo de água e/ou energia 

elétrica, seja na rede hidráulica e/ou instalação da habitação, em 

consonância com o Enunciado 54 do FONAJE: “ENUNCIADO 54 – A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Caso não se adote tal 

entendimento, a prova fica extremamente difícil, para não falar impossível 

para a empresa fornecedora, que não tem como comprovar que 

determinada pessoa consumiu determinado quantitativo a não ser pelo que 

registrado no relógio medidor, mormente diante da inviolabilidade de 

domicílio e da intimidade. É preciso relembrar que, diante das inúmeras 

ações fraudulentas e inidôneas propostas nas Comarcas de Nova Canaã 

do Norte e Colíder, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o 

que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes 

empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o 

que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora virou 

instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e advogados), 

que se aproveitam muitas vezes da desorganização de fornecedores de 

produtos e bens e prestadores de serviços e da impossibilidade material 

de se defenderem de forma articulada em todas as comarcas do país, de 

norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial 

quando havia consumo regular de água ou energia elétrica ou contrato 

legít imo entre as partes, a exemplo das seguintes. 

1000282-84.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000289-13.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 4 5 - 7 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1000648-26.2018.8.11.0009 (Colíder); 1000649-11.2018.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  1 0 0 0 6 5 0 - 9 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1001654-05.2017.8.11.0009 (Colíder); 1001958-04.2017.8.11.0009 

( C o l í d e r ) ;  8 0 2 0 0 1 1 - 7 9 . 2 0 1 5 . 8 . 1 1 . 0 0 0 9  ( C o l í d e r ) ; 

1 0 0 0 0 3 8 - 0 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 3 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 0 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 2 - 4 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 4 - 1 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 5 - 9 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 6 - 8 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 8 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1 0 0 0 0 4 9 - 3 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N o v a  C a n a ã  d o  N o r t e ) ; 

1000050-23.2018.8.11.0090 (Nova Canaã do Norte). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, acolho a preliminar de extinção, DECLARO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, na dicção do art. 51, 

inciso II, c.c. o art. 2º da Lei 9.099/95, art. 64, § 1º, do NCPC e Enunciado 

54 do FONAJE, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do NCPC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que deverá ser 

certificado, remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 15 de dezembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-31.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000090-31.2020.8.11.0091 BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - 

CNPJ: 02.992.446/0001-75 (REQUERENTE) MILTON GAETANO JUNIOR - 

CPF: 035.329.658-95 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO E DOU 

FÉ, que, eu, Márcio Jesus Gattiboni, Oficial de Justiça, em cumprimento ao 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, extraído dos autos do processo 

acima descrito, procedi às diligências necessárias, nesta data de 

21/02/2020, saindo desta sede de Comarca às 06h30, acompanhado dos 

senhores Roberto Luiz Cecconello Júnior, Wagner Erharter (ambos 

Oficiais de Justiça) e do senhor Heberton Geovanny Ferreira da Silva 

(Depositário Designado pela Parte Autora, diligenciamos pelos endereços 

indicados no mandado e em outros mais necessários em Nova Monte 

Verde, sendo que NÃO LOGREI ÊXITO EM EFETUAR A APREENSÃO DA 

COLHEITADEIRA DE GRÃOS, NEW HOLLAND, TC 5090, ANO 2015, SÉRIE 

59GH2S14054, CHASSI HCCY5090KFC503826, E NEM DA PLATAFORMA 

DE CORTE NEW HOLLAND – 25 PÉS SUPERFLEX, ANO 2015, SÉRIE 

25FOT927558, CHASSI HCCB25F4AFC708779, haja vista NÃO TER 

LOCALIZADO O BEM OBJETO DO MANDADO. Saímos desta sede de 

Comarca às 06h30. Nós, Oficiais de Justiça, fomos no veículo de 

propriedade do senhor Roberto Luiz Cecconello Júnior (Oficial de Justiça) 

o senhor Heberton Geovanny foi em seu veículo. Diligenciamos, 

primeiramente até a Comunidade Alto Paraíso (conhecida por Trivelato) 

onde conversamos com um mecânico daquela região que nos informou 

que a referida Colheitadeira havia passado na Sexta-Feira 14/02/2020, em 

cima de uma carreta no sentido de Paranaíta, mas que na fazenda 

Caroline, de propriedade do senhor Milton Gaetano Junior, localizada após 

a Comunidade São José do Apui havia outros maquinários. Seguimos até a 

fazenda Caroline. Lá estando, encontramos o senhor Milton Gaetano Neto, 

filho do senhor Milton Gaetano Júnior. Neto disse que a Colheitadeira em 

questão havia “ido para a cidade” (em referência a Cidade de Alta 

Floresta). Contudo o mesmo NÃO SOUBE ou NÃO QUIS informar onde a 

máquina estaria. Diante da situação, diligenciamos novamente até a 

Comunidade Alto Paraíso, sendo que nós Oficiais de Justiça, às 11h30 

paramos para almoçar em uma casa de um amigo em comum e o senhor 

Heberton Geovanny seguiu até o mecânico com o qual conversamos mais 

cedo. Às 12h30 encontramos com o senhor Heberton Geovanny que 

disse que iria voltar para o Hotel buscar suas coisas e ir embora. 

Advertimos o mesmo que continuaríamos a diligência e que iríamos até a 

Fazenda Charqueada Norte. Ao sairmos dali em direção a Fazenda 

Charqueada percebemos que o senhor Heberton Geovanny nos 

acompanhou. Ao chegarmos à fazenda constatamos NÃO HAVER ali a 

Colheitadeira que procurávamos. Nós e o senhor Heberton conversamos 

com funcionários da fazenda que disseram que não sabiam da 

Colheitadeira. Que a fazenda fora arrendada para um homem chamado de 

Willian de Lucas do Rio Verde. Conversamos com o senhor Heberton que 

disse que voltaria para o Hotel. Nós continuaríamos às diligências pois 

teríamos que cumprir outros mandados. Neste momento dei por encerrada 

as diligências por não saber onde mais procurar tal Colheitadeira. Assim, 

saímos da fazenda Charqueada Norte deixando o senhor Geovanny para 

trás. Cerca de uma hora e meia depois fomos avisados que o senhor 

Heberton Geovanny sofrera um acidente vindo a falecer. . Assim, devolvo 

o mandado, ficando no aguardo de novas designações. O REFERIDO É 

VERDADE. Márcio Jesus Gattiboni Oficial de Justiça Matrícula 27288 Nova 

Monte Verde-MT, 26 de fevereiro de 2020 SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000831-08.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

CHEVRON BRASIL LUBRIFICANTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VALDEMIR JOSE DOBRI (REQUERIDO)

 

Com a indicação da Secretaria: 1. JUNTAR cópia da Certidão do Oficial de 

Justiça feita no processo mencionado; 2. Após, OFICIAR ao Deprecante 

(ou à parte-autora, caso indicado patrono), solicitando mais informações 

sobre os imóveis. PRAZO: 30 DIAS. 3.Havendo indicação (endereço, 

ponto de referência, etc.), CUMPRIR. Do contrário, DEVOLVER. Serve 

como OFÍCIO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000027-06.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1000027-06.2020.8.11.0091 BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 

91.884.981/0001-32 (REQUERENTE) MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 

035.329.658-95 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO E DOU FÉ, eu, 

Oficial de Justiça, abaixo assinado, que em cumprimento ao MANDADO DE 

CITAÇÃO E BUSCA E APREENSÃO, extraído do PROCESSO DE Nº 

1000027-06.2020.8.11.0091, deste Juízo, nesta Cidade e Comarca, na 

zona rural, em 21/02/2020, acompanhado dos demais Oficiais de Justiça 

desta Comarca, Srs. Marcio Jesus Gattiboni e Wagner Erharter, após 

buscas, efetuei diligência até o endereço genérico consignado no 

mandado, qual seja, Fazenda Santa Rita, às 13h35min., bem como em 

outras duas propriedades do requerido – tudo no intuito de dar 

cumprimento positivo às ordens judiciais – a saber, Fazenda Caroline, 

localizada próximo ao Distrito de São José do Apuy, às 09h10min. e, por 

último, na Fazenda Charqueada Norte, às 12h00min., percorrendo os 

locais informados e efetuando várias buscas, porém, apesar de todos os 

esforços, após percorrer aproximadamente 350 quilômetros (percurso 

entre ida e volta desta sede), o bem não foi localizado e o requerido não 

foi encontrado. Na propriedade denominada Fazenda Caroline localizei a 

pessoa que se identificou como “Neto”, filho do requerido, o qual informou 

que seu pai se encontra atualmente no estado de São Paulo/SP, sendo 

residente da cidade de Alta Floresta/MT. Certifico que, na propriedade 

rural Fazenda Caroline este Oficial localizou apenas um trator com 

características semelhantes ao bem descrito no mandado (mesma marca e 

modelo), no entanto, o chassi da máquina era diferente do bem a ser 

apreendido, o que tornou o cumprimento infrutífero. Certifico 

oportunamente que, na propriedade denominada Fazenda Charqueada 

Norte foram localizados apenas tratores de outra marca, não sendo 

igualmente objeto da presente ordem. Certifico ainda que, após realizar 

diligência até a Fazenda Santa Rita (endereço descrito no mandado), não 

encontrei nenhum trator no local que fosse o bem a ser apreendido. Na 

localidade, fui informado por trabalhadores locais que a propriedade em 

comento foi vendida há aproximadamente 01 (um) ano, para as pessoas 

denominadas “Sr. Ageo e Marcos Ribas”. Certifico por fim que, apesar de 

todos os esforços supramencionados, após várias buscas pela zona rural 

desta Comarca, inclusive em todas as propriedades que este Oficial de 

Justiça tem conhecimento que o requerido pudesse ser e/ou seja 

proprietário, não obtive êxito em encontrar o bem descrito no mandado – 

Um TRATOR, Marca John Deere, Modelo 6145J, Chassi 

1BM6145JKFD004741 – e nem mesmo localizar o requerido. Destarte, 

apesar de todo esforço e empenho empregados nas diligências, às 

tentativas foram infrutíferas, de modo que, tendo em vista os motivos 

expostos e findo o prazo concedido para cumprimento, DEIXEI de 

PROCEDER à BUSCA e APREENSÃO do bem supramencionado, bem como 

DEXEI de PROCEDER a CITAÇÃO do senhor MILTON GAETANO JUNIOR. 

Logo, devolvo o presente para as providências necessárias e fico no 

aguardo de ulteriores determinações. O REFERIDO É VERDADE. Nova 

Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2020. ROBERTO LUIZ CECCONELLO 

JUNIOR Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68843 Nr: 1616-26.2015.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Garcia de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Machado Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA JUVILIANA 

CARNELÓS - OAB:OAB/MT 20.851-A

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e da 

certidão/requerimento de fl. , em que a parta requerida alega não possuir 

condições de constituir advogado, NOMEIO o (a) advogado(a) Carla 

Juviliana Carnelós - OAB n. 20.851-A/MT, para defender os seus 

interesses .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 8957-88.2018.816.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSK, AdPK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA 

- OAB:26753/O, José Wlademir Garbúggio - OAB:OAB/PR 17.107, 

Poliana Bernardielli - OAB:OAB/PR 79.748, Willian Tedy da Rocha 

Brugnole - OAB:OAB/PR 73.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e da 

certidão/requerimento de fl.137 , em que a autora alega não possuir 

condições de constituir advogado, NOMEIO o (a) advogado(a) Andressa 

Lucas de Oliveira, OAB/MT n. 26.753/O, para defender os interesses da 

parte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83496 Nr: 2137-29.2019.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de Cuiabá - Vara Especializada do Meio 

Ambiente, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Irineu Kreidloro, Solange Sousa 

Kreidloro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIELY CAMILO BORDINI - 

OAB:MT 25234

 Vistos...

 Após o envio pelo Ministério Público do Ofício n° 30/2020/PJ/NMV (em 

anexo), o que se tem é a necessidade de redesignar a audiência, isto 

porque o Promotor de Justiça não estará na Comarca, tendo em vista a 

sua convocação para participar de reunião na mesma data do ato em 

município outro.

Ante o exposto, CANCELA-SE a audiência designada para o dia 

16.03.2020, às 14h00min, REDESIGNANDO-SE para o dia 07.04.2020, às 

16h00min.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a Defesa da presente decisão, bem como para comparecer à 

audiência;

2. INTIMAR o denunciado da presente decisão, para fins de interrogatório;

3. CIENTIFICAR o Ministério Público, inclusive para comparecer à audiência;

4. CIENTIFICAR o Juízo Deprecante acerca da redesesignação da 

audiência.

Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69457 Nr: 207-78.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e da 

certidão/requerimento de fl. 57 , em que a parta requerida alega não 

possuir condições de constituir advogado, NOMEIO o (a) advogado(a) 

Maila Aleide Boing Pereira - OAB/MT n. 25.392/O, para defender os seus 

interesses.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73268 Nr: 808-50.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.A.T. CANDIDO LTDA - ME, Daniel Teodoro 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pleiteia a executada a suspensão do processo por conta do art. 313, V, 

“a”, do CPC, aqui aplicável em razão do art. 921, I, do mesmo CPC.

 Entretanto, nota-se que foi proferida sentença no processo prejudicial 

(1000187-65.2019.8.11.0091), concluindo-se pela improcedência.

 Assim, descabe falar em pendência para fins de possibilidade de 

suspensão.

 Por isso, INDEFERE-SE o pleito de suspensão feito.

 Houve indicação de aceitação de suspensão pela exequente, 

mencionando-se minuta de acordo não homologado.

 Assim, INTIMAR as partes para manifestação acerca dos caracteres, 

limites e demais detalhes desta suspensão, a qual pode se dar pelo art. 

313, II, do CPC.

 Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73532 Nr: 954-91.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Teodoro Candido ME, Daniel Teodoro 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANEI JOAO DA SILVA - 

OAB:24620/O

 Quanto ao pleito de suspensão do processo, a exequente indicou a 

impossibilidade, mas o fundamento ali manejado se refere aos embargos, 

os quais não foram aqui manejados.

 Pleiteia a executada a suspensão do processo por conta do art. 313, V, 

“a”, do CPC, aqui aplicável em razão do art. 921, I, do mesmo CPC.

 Entretanto, nota-se que foi proferida sentença no processo prejudicial 

(1000187-65.2019.8.11.0091), concluindo-se pela improcedência.

 Assim, descabe falar em pendência para fins de possibilidade de 

suspensão.

 Por isso, INDEFERE-SE o pleito de suspensão feito.

 No mais, deve ser cumprida a decisão de fl. 85.

 Por isso, à SECRETARIA para:

1. DAR CUMPRIMENTO à decisão de fl. 85.

Intimar as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83422 Nr: 2098-32.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:21824/O

 Nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2020/DF/NMV e da 

certidão/requerimento de fl. 82 , em que a parta requerida alega não 

possuir condições de constituir advogado, NOMEIO o (a) advogado(a) 

Ailton André Albring dos Santos - OAB n. 21.824-O/MT, para defender os 

seus interesses.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 39378 Nr: 1109-41.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Lopes - ME - Ousadia Modas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu 

procurador legalmente constituído e habilitado, moveu a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, ambos devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

Conforme se depreende dos autos (fl.58), a parte-exequente informa que 

a parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

condenação.

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Nova Monte Verde/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63691 Nr: 1566-68.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Vale Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu 

procurador legalmente constituído e habilitado, moveu a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de CEREALISTA VALE VERDE LTDA, 

ambos devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.

Vieram os autos conclusos.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo (fl. 71).
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Estas eram as informações existentes, estando o processo concluso para 

prolação de sentença.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

HAVENDO penhora feita, autoriza-se o levantamento (inclusive a partir de 

petição da executada).

 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor da 

condenação.

SE HOUVE CITAÇÃO, CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento dos 

honorários, das custas e despesas.

SE CITADA, a intimação deve se dar na pessoa de eventual patrono 

habilitado. Não tendo havido a regularização processual, a intimação se dá 

com a publicação da sentença (em Secretaria).

 Não tendo havido citação, SEM custas e demais condenações, bem como 

desnecessária a intimação.

III DELIBERAÇÕES FINAIS

Publicar. Intimar. Cumprir.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR.

Nova Monte Verde/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64911 Nr: 873-50.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirlene Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Determinou-se a remessa dos autos ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT para cálculo de liquidação, nos termos do 

art. 5°, §6º, do Provimento 11/2017-CM.

Por sua vez, a advogada, ora exequente, renunciou qualquer taxa de 

juros ou correção monetária em decorrência da última atualização, 

requerendo o “sequestro” dos valores indicados à fl. 42.

Pois bem.

Citação feita, inexiste oposição de embargos pela Fazenda Pública.

DEFERE-SE a penhora online via BACENJUD e, nesta oportunidade, 

anexa-se a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponíveis (CNPJ: 

03.507.415/0001-44 - R$5.984,08).

Os autos permanecerão em Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo inicial o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a Fazenda Pública deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar-se, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, será 

desbloqueada a importância.

Havendo bloqueio e transferência (desde que do valor integral), INTIMAR 

as partes para ciência e manifestação.

Nova Monte Verde/MT, 24 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 1162-46.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirlene Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Houve concordância pela exequente em relação aos cálculos 

apresentados pela parte-executada.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. REMETER os autos à CONTADORIA para REALIZAR CÁLCULO, 

levando-se em conta descontos a título de Previdência e Imposto de 

Renda. Em seguida, EXPEDIR a pertinente Requisição de Pequeno Valor 

(RPV) e/ou Precatório, via SRP, isso para pagamento do débito, 

atentando-se às normas pertinentes (e. g., arts. 535, §3º, do CPC e 100, 

caput e §3º, da Constituição Federal), especialmente o contido na Lei 

10.656/17 (limite para RPV), no Provimento 11/2017 e 06/2020, ambos do 

Conselho da Magistratura de Mato Grosso (procedimento para pagamento 

por meio de RPV);

a. Após isso, ARQUIVAR o processo, considerando a nova sistemática de 

pagamento pelo SRP;

2. Procedendo-se à expedição de RPV/Precatória, DEVE a parte-autora 

depositar em Secretaria as Certidões originais;

Nova Monte Verde/MT, 23 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68069 Nr: 1163-31.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirlene Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Determinou-se a remessa dos autos ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT para cálculo de liquidação, nos termos do 

art. 5°, §6º, do Provimento 11/2017-CM.

Por sua vez, a advogada, ora exequente, renunciou qualquer taxa de 

juros ou correção monetária em decorrência da última atualização, 

requerendo o “sequestro” dos valores indicados à fl. 35.

Pois bem.

Citação feita, inexiste oposição de embargos pela Fazenda Pública.

DEFERE-SE a penhora online via BACENJUD e, nesta oportunidade, 

anexa-se a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de 

valores que, confirmados, deverão ficar indisponíveis (CNPJ: 

03.507.415/0001-44 - R$23.796,31).

Os autos permanecerão em Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo inicial o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a Fazenda Pública deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar-se, isso no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, será 

desbloqueada a importância.

Havendo bloqueio e transferência (desde que do valor integral), INTIMAR 

as partes para ciência e manifestação.

Nova Monte Verde/MT, 24 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73039 Nr: 637-93.2017.811.0091

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LIP, JVdS, KJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428, MICHELLE AZEVEDO FILHO - OAB:16239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Vistos...

Considerando o teor da petição juntado aos autos, à SECRETARIA para:
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1. REMETER os autos ao Ministério Público para manifestação;

2. Após, conclusos.

Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 13 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83188 Nr: 1941-59.2019.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdFFdL, EFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Após análise dos autos, não se encontrou cópia do título executivo que 

embasa a presente demanda (que seria desnecessária, já que deve 

tramitar em conjunto ao processo em que foi deferida a prestação, nos 

termos do art. 531, §2º, CPC).

Ressalta-se que tal documento é de extrema importância para o deslinde 

do processo, considerando ser ele a própria razão de ser do cumprimento 

de sentença.

Não se encontrou, ainda, instrumento procuratório ou certidão de 

nomeação outorgando poderes para os advogados responsáveis pelo 

protocolo da Inicial.

Salienta-se que tal documento é imprescindível para a propositura da 

demanda, consoante disposição do artigo 320 do Código de Processo 

Civil: “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação”.

Deve-se atentar, também, ao disposto no art. 76, §1º, I, do CPC.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias:

a. CORRIGIR os pontos acima citados, inclusive para fazer com que esta 

Inicial tramite no bojo do processo anterior.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIMAR a parte-requerente 

pessoalmente, para que dê prosseguimento ao feito, nos moldes do item 1, 

alínea “a”;

3. Decorrido o prazo sem manifestação, certificar e conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Nova Monte Verde/MT, 24 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000070-74.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA ALVES DA SILVA SELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por SANTINA ALVES 

DA SILVA SELES contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos, pleiteando benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade. Afirma a parte-autora, em 

síntese, ter nascido aos 02/09/1964, afirmando que satisfaz plenamente 

os requisitos exigidos para a concessão do benefício referente à 

aposentadoria rural por idade. Instrui a inicial com documentos diversos, 

como: i. Cópia de documentos indicando a idade; ii. Certidão de casamento 

indicando a profissão vinculada à atividade rural (1985); iii. Declaração de 

atividade rural emitida por Sindicato/Associação com vinculação à 

atividade rural (2001 a 2018); iv. Notas fiscais/recibos de compra/venda 

de produtos/serviços rurais, em seu nome/nome do cônjuge, companheiro, 

filho (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018); 

v. Documento de indeferimento do pedido administrativo (17/07/18); Inicial 

recebida, não houve a concessão de tutela antecipada. Não houve 

apresentação de contestação. Audiência de instrução realizada. 

Parte-autora apresentou alegações finais. É o que parece relevante 

relatar. II FUNDAMENTAÇÃO II.1 PRELIMINARES Não há preliminares 

suscitadas ou reconhecíveis de ofício pendentes de análise. II.2 MÉRITO A 

concessão do benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural 

exige o preenchimento de três requisitos legais: a. idade mínima de 55 

anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, §7º, II, da CF/88 e art. 48, 

§1º, da Lei nº 8.213/91); b. carência, traduzida no efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido 

(art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91), com especial atenção à tabela de 

transição contida no artigo 142 da mesma lei; c. a condição de empregado 

prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, 

V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 

11, VII). II.2.1 Da idade A parte-autora nasceu em 1964, ou seja, atingiu a 

idade mínima para se aposentar no ano de 2019, conforme se infere dos 

documentos pessoais juntados com a inicial, cabendo-lhe, portanto, 

demonstrar o início de prova documental (“material”) corroborada com a 

prova testemunhal do efetivo exercício da atividade rural, pelo prazo 

equivalente à carência de 180 meses, conforme Tabela do art. 142 da Lei 

8.213/91. II.2.2 Da carência No que tange à carência, deve a parte-autora 

demonstrar o exercício da atividade rural na condição de segurado 

especial pelo período correspondente, à luz do artigo 142 da Lei nº 

8.213/91, na data em que completou a idade mínima (aquisição do direito à 

aposentadoria) (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal 

Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, 

consoante o artigo 55, §3º, da Lei 8.213/91, a comprovação do tempo de 

serviço rural só produzirá efeito quando baseada em início razoável de 

prova material, contemporânea à época dos fatos alegados, não se 

exigindo que esta prova inicial corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício (Enunciados 14 e 34 da Súmula da Turma Nacional 

de Uniformização), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se necessário. No caso, a parte-autora juntou como 

início de prova material fotocópia dos seguintes documentos (apenas 

aqueles em que há data e que sejam reputados como relevantes): i. 

Certidão de casamento indicando a profissão vinculada à atividade rural 

(1985); ii. Declaração de atividade rural emitida por Sindicato/Associação 

com vinculação à atividade rural (2001 a 2018); iii. Notas fiscais/recibos de 

compra/venda de produtos/serviços rurais, em seu nome/nome do 

cônjuge, companheiro, filho (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2018). Com efeito, os documentos citados constituem 

em início razoável de “prova material” da condição de rurícola do 

requerente, pois são documentos contemporâneos aos fatos, estando 

eles devidamente preenchidos. Igualmente, vale destacar que a prova 

material exigida não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja razoável, que estabeleça 

delineamento fático de confirmação do alegado pelo requerente, não 

podendo deixar de ser sublinhado entendimento jurisprudencial 

relacionado à dificuldade da construção probatória em casos como o 

debatido (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Não por outro motivo 

que a Desembargadora Federal Neuza Alves, relatora nos autos de n. 

2007.33050001263, ao fundamentar seu voto argüiu: “é firme a linha de 

precedentes nesta Corte e no STJ no sentido de que o início razoável de 

prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou 

posterior ao nele retratado, desde que corroborado por segura prova 

testemunhal” (AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz 

Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julg. em 

02/10/2006). Dos documentos juntados, extrai-se a “indicação probatória” 

de vínculo com a atividade rural por 11 anos. Em depoimento pessoal, a 

parte-autora narrou que mora em Japuranã, em um sítio de 42 alqueires. 

Planta mandioca, quiabo. Possuem cerca de 10 cabeças de gado. Nunca 

trabalhou na cidade. Não tem maquinário ou funcionário. À prova 

testemunhal. ROBERTO narrou que conhece a parte-autora há muitos 

anos. Ela morava em Novo Horizonte, depois mudou para Japuranã. Ela 
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mora em Sítio de 42 alqueires. Ela mora com o marido. Planta roça, milho, 

com um pouquinho de gado, cerca de 06 cabeças. Não tem maquinário ou 

funcionário. JOSÉ AROLDO narrou que conhece a parte-autora há 17 

anos, de Japuranã. Ela mora em sítio de 100ha. Ela mora com o marido. 

Planta roça, arrenda um “pastinho”, “tira um leitinho”. JOSÉ AROLDO 

narrou que conhece a parte-autora desde 2001, de Japuranã. Ela mora em 

sítio de 100ha. Ela é doente, fica em casa. A conjugação dos documentos 

juntados e das oitivas realizadas apontam para razoável trabalho na 

atividade rural familiar desde pelo menos 2004. Importante salientar que o 

período em que recebeu auxílio-doença, como houve intercalação de 

momento de trabalho rural, deve ser contabilizado para fins de carência, 

considerando se tratar de benefício não contributivo. Assim, o que se tem 

é o trabalho em lavoura desde há mais de 15 anos. Do que se angariou, 

portanto, conclui-se que o período de carência (180 meses) foi 

comprovado. II.2.3 Da qualidade de segurado especial A interpretação do 

art. 11, VII e §1º, da Lei 8.213/91 deve ser feita com conclusão que 

privilegie uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação 

excepcional, já que isenta esse grupo de apresentarem perante a 

Previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação do 

equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência (art. 39, 

I c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91). Com efeito, a economia familiar se 

entende como o trabalho em harmonia com a presença de membros 

familiares para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não 

podendo haver auxílio permanente de empregados na exploração da 

atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. A 

produção probatória testemunhal delineou que a parte-autora trabalhou na 

condição de trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, pelo 

tempo necessário para adquirir o direito pleiteado, isso quando do 

requerimento administrativo (17/07/2018). II.2.4 Conclusão Portanto, a 

atividade probatória, aliada à argumentação calcada no ordenamento 

jurídico, caminham no sentido de que foi comprovado o conjunto de 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. II.3 TUTELA 

ANTECIPADA No tocante à antecipação de tutela em sentença, entende-se 

possível, em tese. No caso concreto, deve ser deferido o pleito, a título de 

tutela de urgência, tendo em vista o caráter alimentar da verba e a 

presunção de que se mostra imprescindível para o sustento da 

parte-autora. Neste caso, deve a requerida implantar o benefício no prazo 

de 30 dias, com a consequência de, não o fazendo, ser bloqueado valor 

da União para o pagamento. III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, isso para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder aposentadoria por 

idade rural em favor de ANTÔNIA APARECIA BAVARESCO, no valor de 

um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (04/04/2018), concluindo-se, 

portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental pontuar que as parcelas já 

recebidas em decorrência de benefício não passível de acumulação 

deverão ser abatidas do quanto devido. IV DISPOSIÇÕES FINAIS No 

tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados os 

critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário: i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006); ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). DEIXA-SE DE 

CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, despesas e custas, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, 

ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da 

Lei Estadual 7.603/01. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

que o valor devido se fixará em patamar abaixo de 1000 salários mínimos, 

de se aplicar o art. 496, §3º, I, do CPC/15, não sendo o caso de ser 

remetido o processo ao TRF da 1ª Região, consoante entendimento 

exposto em julgamento da própria corte (TRF-1 - REO: 

0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 24/05/2017 

e-DJF1). Publicar. Intimar. Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgadoà 

a) nome do segurado: SANTINA ALVES DA SILVA SELES; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 01 salário 

mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 17/07/2017 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: benefício a ser ativado pela 

antecipação de tutela; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 dias. OFICIAR ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais - AADJCBA – APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – 

BAIRRO: CENTRO NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641) ou via 

JUSCONVENIOS, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-15.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ADVAIR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por ADVAIR contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando a 

concessão de benefício da aposentadoria rural por idade. Afirma a 

parte-autora, em síntese, ter nascido aos 17/12/1962, afirmando que 

satisfaz plenamente os requisitos exigidos para a concessão do benefício 

referente à aposentadoria rural por idade. Instrui a inicial com documentos 

diversos, como: i. Cópia de documentos indicando a idade; ii. Notas 

fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços rurais, em seu 

nome/nome do cônjuge, companheiro, filho (1995, 1996, 1997, 1998); iii. 

Documento de indeferimento do pedido administrativo (08/10/2018); 

Recebeu-se a Inicial, não havendo concessão de tutela antecipada. 

Contestação e impugnação apresentadas. Audiência de instrução 

realizada, NÃO COMPARECERAM AS PARTES. Não houve alegações. É o 

que parece relevante relatar. II FUNDAMENTAÇÃO II.1 PRELIMINARES A 

prescrição suscitada não tem relevância, pois o requerimento foi feito há 

menos de cinco anos do ajuizamento. II.2 MÉRITO A concessão do 

benefício de aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o 

preenchimento de três requisitos legais: a. idade mínima de 55 anos, se 

mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, § 7º, II, da CF/88, e art. 48, § 1.º, 

da Lei nº 8.213/91); b. carência, traduzida no efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido 

(art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91), com especial atenção à tabela de 

transição contida no artigo 142 da mesma lei; c. a condição de empregado 

prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter não 

eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como 

diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, 

V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 

11, VII). II.2.1 Da idade A requerente nasceu em 1962, ou seja, atingiu a 

idade mínima para se aposentar em 2017, conforme se infere dos 

documentos pessoais juntados com a inicial, cabendo-lhe, portanto, 

demonstrar o início de prova documental (“material”) corroborada com a 

prova testemunhal do efetivo exercício da atividade rural, pelo prazo 

equivalente à carência de 180 meses (conforme Tabela do art. 142 da Lei 

8.213/91). II.2.2 Da carência No que tange à carência, deve a requerente 

demonstrar o exercício da atividade rural na condição de segurado 

especial pelo período correspondente, à luz do artigo 142 da Lei nº 

8.213/91, na data em que completou a idade mínima (aquisição do direito à 

aposentadoria) (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal 

Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, 

consoante o artigo 55, §3º, da Lei 8.213/91, a comprovação do tempo de 
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serviço rural só produzirá efeito quando baseada em início razoável de 

prova material, contemporânea à época dos fatos alegados, não se 

exigindo que esta prova inicial corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício (Enunciados 14 e 34 da Súmula da Turma Nacional 

de Uniformização), devidamente corroborada por prova testemunhal 

produzida em juízo, se necessário. No caso, a requerente juntou como 

início de prova material fotocópia dos seguintes documentos: i. Notas 

fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços rurais, em seu 

nome/nome do cônjuge, companheiro, filho (1995, 1996, 1997, 1998). Com 

efeito, os documentos citados constituem em início razoável de “prova 

material” da condição de rurícola do requerente, pois são documentos 

contemporâneos aos fatos, estando eles devidamente preenchidos. 

Igualmente, vale destacar que a prova material exigida não precisa ser 

exaustiva, correspondente a todo o período de carência, bastando que 

seja razoável, que estabeleça delineamento fático de confirmação do 

alegado pelo requerente, não podendo deixar de ser sublinhado 

entendimento jurisprudencial relacionado à dificuldade da construção 

probatória em casos como o debatido (Precedentes do STJ: REsp 

616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 

448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 

185). Não por outro motivo que a Desembargadora Federal Neuza Alves, 

relatora nos autos de n. 2007.33050001263, ao fundamentar seu voto 

argüiu: “é firme a linha de precedentes nesta Corte e no STJ no sentido de 

que o início razoável de prova material pode projetar efeitos para período 

de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que corroborado 

por segura prova testemunhal” (AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª 

Região, Relator Juiz Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), 

Segunda Turma, julg. em 02/10/2006). Dos documentos juntados, extrai-se 

a “indicação probatória” de vínculo com a atividade rural de 10 anos. NÃO 

HOUVE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Do cotejo da prova 

testemunhal com a documental, o que se tem é a intensa fragilidade 

probatória, não havendo a comprovação do requisito carência. Do que se 

angariou, portanto, conclui-se que o período de carência (180 meses) 

NÃO foi comprovado. II.2.3 Da qualidade de segurado especial A 

interpretação do art. 11, VII e §1º, da Lei 8.213/91 deve ser feita com 

conclusão que privilegie uma pequena parcela de pessoas, colocando-as 

numa situação excepcional, já que isenta esse grupo de apresentarem 

perante a Previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação 

do equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência (art. 

39, I c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91). Com efeito, a economia familiar se 

entende como o trabalho em harmonia com a presença de membros 

familiares para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não 

podendo haver auxílio permanente de empregados na exploração da 

atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. A 

escassez probatória afasta a conclusão de que a requerente possa ser 

considerada segurada especial, pelo menos pelo tempo necessário. II.2.4 

Conclusão Portanto, a atividade probatória, aliada à argumentação calcada 

no ordenamento jurídico, caminham no sentido de que NÃO foi 

comprovado o conjunto de requisitos para a concessão do benefício 

pleiteado. III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na Inicial. Com isso, EXTINGUE-SE O PROCESSO, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. IV DISPOSIÇÕES 

FINAIS Em atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os 

honorários em 10% sobre o valor da causa. CONDENA-SE a parte-autora 

ao pagamento das custas e despesas (art. 84 do CPC) e aos honorários 

advocatícios. Não obstante, concedida a “gratuidade da justiça”, as 

obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Quanto à 

REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido sucumbência da 

Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do CPC), não é o caso 

de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região. Publicar. Intimar. 

Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgado à não havendo 

condenação da Fazenda, deixa-se de elaborá-lo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-09.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

GILBERTO COSTA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA LUCAS DE OLIVEIRA OAB - MT26753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR MARCIANO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

A pedido (informal) da patrona da parte-autora, deixa-se de analisar o 

pleito de tutela antecipada neste momento. Assim, à SECRETARIA para 

designar audiência de conciliação, CITANDO a requerida e intimando a 

requerente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35589 Nr: 44-79.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Inocêncio Ulchak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Correia de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A penhora via Bacenjud não resultou em encontro de valores suficientes 

para pagamento.

 Assim, DEFERE-SE o pedido de penhora de “direito” (art. 860 do CPC), ou 

seja, “penhora no rosto dos autos” de Código 32847.

 Importante sublinhar que a penhora de “direito” é condicionada ao 

resultado do processo em que feita a penhora, ou seja, tem por objeto o 

direito (“bens”, “créditos”) discutido no processo da penhora. Assim, caso 

o credor (que é o devedor no processo em que determinada a penhora) 

não obtenha o direito lá pleiteado, fica sem efeito a penhora feita.

Por isso, abre-se ao credor as seguintes opções:

a. Aguardar o desfecho do processo em que o executado litiga com 

terceiro;

b. Alienar o “direito” discutido no processo em que feita a penhora;

c. Sub-rogar-se nos direitos do devedor (credor no processo em que feita 

a penhora), tornando-se titular do aludido direito.

 Por fim, à SECRETARIA para:

1. ANOTAR a penhora no processo de Código 32847, até o limite do 

crédito exequendo (R$6.068,50, sem prejuízo de atualização, a cargo do 

exequente);

2. INTIMAR as partes, tanto para ciência quanto para alguma 

manifestação. Prazo de 10 dias;

3. Nada sendo requerido, ARQUIVAR, aguardando-se a finalização do 

processo em que realizada a penhora “no rosto dos autos”.

 Nova Monte Verde/MT, 28 de fevereiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-47.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO STRIEDER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 1.570,00 (um mil, quinhentos e setenta reais), 

conforme certidão constante nos autos
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000037-02.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000037-02.2020.8.11.0107. 

EXEQUENTE: ELIZABETH CORREIA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL VISTOS. Considerando o disposto no art. 516, inciso 

II, do CPC, o qual estabelece que é competente para o processamento do 

cumprimento de sentença o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de 

jurisdição, determino, com fundamento no art. 10 do CPC, a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto as 

razões do protocolamento neste juízo. Após, conclusos. Int. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000069-07.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BASTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DA SILVA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000069-07.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

FRANCISCO BASTOS DA SILVA REU: MARCIA DA SILVA SOUZA 

VISTOS. 1.) Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a 

inicial se revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiência econômico-financeira que a norma processual exige para 

a concessão das benesses da justiça gratuita. 2.) Nesse tocante, 

determina o art. 99, § 2º, do NCPC, que “o juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” 3.) Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, 

do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício da 

gratuidade ou para o imediato recolhimento das custas iniciais e taxa 

judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 4.) Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000059-60.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000059-60.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

GILSON APARECIDO ROCHA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

VISTOS. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, se 

manifeste nos autos justificando o ajuizamento desta demanda perante 

este Juízo de Nova Ubiratã-MT, e, sendo o caso, efetuando a necessária 

alteração dos polos, vez que as qualificações na inicial divergem do 

cadastro PJE, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos 

termos dos artigos 9º e 10 do NCPC. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000345-72.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000345-72.2019.8.11.0107. 

REQUERENTE: ADENILSON NEVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO VISTOS. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover a imediata suspensão dos débitos na conta 

corrente do autor, e, abster-se de realizar cobranças e envio de boletos, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em caso de novo descumprimento da ordem judicial. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-55.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA CRUZ OAB - SP363362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NOGUEIRA FILHO (REU)

MARIA ALICE VALENÇA NOGUEIRA (REU)

ZULEICA NOGUEIRA CASERTA (REU)

ZEIDE NOGUEIRA CAMARGO FURTADO (REU)

MARCELO CAMARGO FURTADO (REU)

JOSE DEVIDES DE OLIVEIRA (REU)

ZENIR NOGUEIRA DEVIDES DE OLIVEIRA (REU)

ELIANE MARILENE MARIN SICHIERE (REU)

CARINE STUCCHI SICHIERI (REU)

MARCOS EDIZAN SICHIERI (REU)

MARCELINO MANOEL SICHIERI (REU)

JOAO SICHIERI (REU)

ANÉSIA BIAZIN SICHIERI (REU)

MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE (REU)

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR (ESPÓLIO)

JAIR PESSINE (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000027-55.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR REU: ZENIR NOGUEIRA DEVIDES DE 

OLIVEIRA, JOSE DEVIDES DE OLIVEIRA, ZEIDE NOGUEIRA CAMARGO 

FURTADO, MARCELO CAMARGO FURTADO, ZULEICA NOGUEIRA 

CASERTA, JOSE NOGUEIRA FILHO, MARIA ALICE VALENÇA NOGUEIRA, 

JAIR PESSINE, MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, JOAO SICHIERI, 

ANÉSIA BIAZIN SICHIERI, MARCELINO MANOEL SICHIERI, CARINE STUCCHI 

SICHIERI, MARCOS EDIZAN SICHIERI, ELIANE MARILENE MARIN SICHIERE 

ESPÓLIO: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR VISTOS. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE movida por WILSON DUARTE DA 

SILVA JUNIOR em face de ZENIR NOGUEIRA DEVIDES DE OLIVEIRA e 

OUTROS, devidamente qualificados. Vieram os autos conclusos. Pois bem. 

Sem maiores delongas, em análise ao feito, verifico que a parte autora: (1) 

não recolheu as custas e taxas ou requereu os benefícios da justiça 

gratuita acompanhados dos respectivos documentos atualizados que 

comprovem a impossibilidade de arcar com as custas; (2) não atribuiu a 

causa o valor correto, que in casu deve corresponder ao valor do bem 

objeto da lide, que deve ter como base o valor no mínimo o valor venal do 

imóvel que possui 528,92 hectares. Assim, CONCEDO a parte autora, o 
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prazo de 15 dias para regularização dos autos, nos termos acima 

delineados, na forma do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da 

inicial e consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Int. 

CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-40.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA CRUZ OAB - SP363362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS EDIZAN SICHIERI (REU)

ELIANE MARILENE MARIN SICHIERE (REU)

MARCELINO MANOEL SICHIERI (REU)

CARINE STUCCHI SICHIERI (REU)

JAIR PESSINE (REU)

MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE (REU)

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR (ESPÓLIO)

MARIA ALICE VALENÇA NOGUEIRA (REU)

ZULEICA NOGUEIRA CASERTA (REU)

JOSE NOGUEIRA FILHO (REU)

MARCELO CAMARGO FURTADO (REU)

JOSE DEVIDES DE OLIVEIRA (REU)

ZEIDE NOGUEIRA CAMARGO FURTADO (REU)

ZENIR NOGUEIRA DEVIDES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000028-40.2020.8.11.0107. AUTOR: 

WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR REU: ZENIR NOGUEIRA DEVIDES DE 

OLIVEIRA, JOSE DEVIDES DE OLIVEIRA, ZEIDE NOGUEIRA CAMARGO 

FURTADO, MARCELO CAMARGO FURTADO, ZULEICA NOGUEIRA 

CASERTA, JOSE NOGUEIRA FILHO, MARIA ALICE VALENÇA NOGUEIRA, 

JAIR PESSINE, MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, MARCELINO 

MANOEL SICHIERI, CARINE STUCCHI SICHIERI, MARCOS EDIZAN SICHIERI, 

ELIANE MARILENE MARIN SICHIERE ESPÓLIO: CARLOS ANTONIO 

NOGUEIRA JUNIOR VISTOS. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE movida por WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR em face de 

ZENIR NOGUEIRA DEVIDES DE OLIVEIRA e OUTROS, devidamente 

qualificados. Vieram os autos conclusos. Pois bem. Sem maiores 

delongas, em análise ao feito, verifico que a parte autora: (1) não recolheu 

as custas e taxas ou requereu os benefícios da justiça gratuita 

acompanhados dos respectivos documentos atualizados que comprovem 

a impossibilidade de arcar com as custas; (2) não atribuiu a causa o valor 

correto, que in casu deve corresponder ao valor do bem objeto da lide, 

que deve ter como base o valor no mínimo o valor venal do imóvel que 

possui 448,7376 hectares. Assim, CONCEDO a parte autora, o prazo de 

15 dias para regularização dos autos, nos termos acima delineados, na 

forma do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial e 

consequente extinção do feito sem resolução do mérito. Int. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-70.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA CRUZ OAB - SP363362 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NOGUEIRA FILHO (REU)

JAIR PESSINE (REU)

JOSE DEVIDES DE OLIVEIRA (REU)

ZULEICA NOGUEIRA CASERTA (REU)

MARCELO CAMARGO FURTADO (REU)

ZEIDE NOGUEIRA CAMARGO FURTADO (REU)

ZENIR NOGUEIRA DEVIDES DE OLIVEIRA (REU)

ANÉSIA BIAZIN SICHIERI (REU)

JOAO SICHIERI (REU)

CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR (ESPÓLIO)

MARIA ALICE VALENÇA NOGUEIRA (REU)

MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000026-70.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR REU: JOSE DEVIDES DE OLIVEIRA, 

ZENIR NOGUEIRA DEVIDES DE OLIVEIRA, MARCELO CAMARGO 

FURTADO, ZEIDE NOGUEIRA CAMARGO FURTADO, ZULEICA NOGUEIRA 

CASERTA, JOSE NOGUEIRA FILHO, MARIA ALICE VALENÇA NOGUEIRA, 

JAIR PESSINE, MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, JOAO SICHIERI, 

ANÉSIA BIAZIN SICHIERI ESPÓLIO: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE movida por 

WILSON DUARTE DA SILVA JUNIOR em face de ZENIR NOGUEIRA 

DEVIDES DE OLIVEIRA e OUTROS, devidamente qualificados. Vieram os 

autos conclusos. Pois bem. Sem maiores delongas, em análise ao feito, 

verifico que a parte autora: (1) não recolheu as custas e taxas ou 

requereu os benefícios da justiça gratuita acompanhados dos respectivos 

documentos atualizados que comprovem a impossibilidade de arcar com 

as custas; (2) não atribuiu a causa o valor correto, que in casu deve 

corresponder ao valor do bem objeto da lide, que deve ter como base o 

valor no mínimo o valor venal do imóvel que possui 940,2010 hectares. 

Assim, CONCEDO a parte autora, o prazo de 15 dias para regularização 

dos autos, nos termos acima delineados, na forma do art. 321 do NCPC, 

sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem 

resolução do mérito. Int. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000066-52.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA KARLING GRIS (EXECUTADO)

ARNILDO ROQUE KARLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000066-52.2020.8.11.0107. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: MARINA 

KARLING GRIS, ARNILDO ROQUE KARLING VISTOS. 1.) INTIME-SE a parte 

autora/exequente, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue 

o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2.) Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação, tornem conclusos os autos para extinção. 3.) Por outro 

lado, efetuado o recolhimento, prossiga-se o feito e CITE-SE a parte 

executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias 

(art. 829 CPC), consignando-se no mandado/carta precatória o prazo de 

15 (quinze) dias para oposição dos embargos, os quais não terão efeito 

suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 4.) Não havendo 

pagamento no prazo legal, proceda o Oficial de Justiça, de imediato, à 

penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando a parte executada na mesma oportunidade. Havendo indicação 

de bens para livre penhora, deverá ser consignada no mandado/carta 

precatória, para observância do Oficial de Justiça. 5.) Não havendo 

depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou 

imóveis urbanos eventualmente penhorados a própria parte exequente, 

que deverá firmar compromisso. 6.) Não encontrado o(a)(s) devedor(a)

(s), proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos 

bastem para garantia da execução, observado o procedimento previsto no 

art. 830, § 1º, do CPC. Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Oficial de Justiça descrever na certidão os bens que 

guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores. 7.) Em 

conformidade com o art. 827 do NCPC, fixo honorários em favor do 

advogado da parte exequente no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da execução, verba que será reduzida à metade em caso de pagamento 

no prazo legal. 8.) Se requerido na inicial, proceda a Secretaria a 

expedição de certidão de admissão da execução para fins de averbação 

premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do CPC, após 

recolhida a devida taxa de expedição. 9.) Int. Cumpra-se. GLAUBER 
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LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54584 Nr: 237-02.2015.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA BARBOZA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De acordo com a certidão de ref. 46, a publicação da sentença combatida 

ocorreu em 26/11/2018 (segunda-feira), abrindo-se o prazo para o 

recurso de embargos de declaração em 27/11/2018 (terça-feira), com o 

fim previsto para o dia 03/12/2018 (segunda-feira).

Como se observa na juntada de ref. 55, a oposição dos embargos 

declaratórios deu-se somente no dia 26/09/2019, quando já ultrapassado o 

prazo disposto no art. 1.023, “caput”, do CPC, conforme certificado à ref. 

56.

Assim, diante do exposto, não conheço dos embargos pois intempestivos.

Arquive-se.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67765 Nr: 707-28.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR SEVERGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Não há omissão, obscuridade ou contradição na r. decisão embargada, 

a qual não reconheceu o direito do embargante em receber o benefício 

previdenciário buscado.

 2 - A sentença prolatada está de acordo com os requisitos legais 

aplicáveis à espécie, sendo observado o livre convencimento motivado do 

magistrado prolator da decisão, com as provas trazidas e produzidas 

perante o manto do contraditório.

 3 - O que a parte pretende, na verdade, é a própria reforma da r. decisão, 

admissível somente pela via recursal adequada.

4 - Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas nego-lhes 

provimento.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52803 Nr: 578-62.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante do pagamento do débito alimentar, julgo extinta a presente ação de 

execução de alimentos, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas e honorários advocatícios pela parte executada, restando 

suspensa a exigibilidade por força da gratuidade judiciária.

Transitada em julgado esta sentença e nada mais sendo requerido, ao 

arquivo, com as anotações de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52458 Nr: 365-56.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ILÍDIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida abster-se de 

comercializar produtos florestais, sem licença do órgão competente, sob 

pena de conversão em multa pecuniária.O Ministério Público está isento do 

pagamento das verbas sucumbenciais (Lei n. 7.347/85, art. 18).Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando-o 

do pagamento de verba honorária (Recurso Especial nº 1346571/PR 

(2011/0114205-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Eliana Calmon. j. 05.09.2013, 

unânime, DJe 17.09.2013).EXPEÇA-SE certidão de honorários advocatícios 

em favor do causídico nomeado no feito em 01 URH, diante do mister 

exercido.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62373 Nr: 586-34.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida à 

recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão 

competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa 

pecuniária, convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que o 

requerido se abstenha de promover a degradação ambiental, sem 

autorização do órgão competente.O Ministério Público está isento do 

pagamento das verbas sucumbenciais (Lei n. 7.347/85, art. 18).Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando-o 

do pagamento de verba honorária (Recurso Especial nº 1346571/PR 

(2011/0114205-5), 2ª Turma do STJ, Rel. Eliana Calmon. j. 05.09.2013, 

unânime, DJe 17.09.2013).EXPEÇA-SE certidão de honorários advocatícios 

em favor do causídico nomeado no feito em 01 URH, diante do mister 

exercido.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68940 Nr: 116-50.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 116-50.2010.811.0106, Protocolo 

68940, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67386 Nr: 1017-23.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Maria de Oliveira, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 1017-23.2007.811.0106, Protocolo 

67386, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67387 Nr: 1018-08.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Pereira dos Passos, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 1018-08.2007.811.0106, Protocolo 

67387, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68839 Nr: 14-28.2010.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Graziela de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 14-28.2010.811.0106, Protocolo 

68839, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67642 Nr: 168-17.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Tomé Borges, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 168-17.2008.811.0106, Protocolo 

67642, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68841 Nr: 16-95.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdetina Rodrigues Montalvão da Vitória, Arnaldo de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 16-95.2010.811.0106, Protocolo 

68841, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69421 Nr: 595-43.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurelino Bispo de Souza, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 595-43.2010.811.0106, Protocolo 

69421, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71086 Nr: 337-28.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino Conceição de Oliveira, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 337-28.2013.811.0106, Protocolo 

71086, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71497 Nr: 805-89.2013.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Pereira da Silva, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 805-89.2013.811.0106, Protocolo 

71497, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72095 Nr: 307-56.2014.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorizon Lemes de Siqueira, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 307-56.2014.811.0106, Protocolo 

72095, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67373 Nr: 994-77.2007.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ambrósio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 994-77.2007.811.0106, Protocolo 

67373, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67640 Nr: 166-47.2008.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemon Luiz Mariano, Arnaldo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A, Douglas Rodrigues Martins - OAB:MT 19909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO DE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 166-47.2008.811.0106, Protocolo 

67640, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70200 Nr: 125-41.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Tatu Ltda, Espólio de Cleuber Borges, 

Christiane de Fátima Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Pereira de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12498/B, Rodrigo Xavier 

Guimarães - OAB:MT 15338/O, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 

13617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cássia Carmo Farias - 

OAB:MT 13622/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

125-41.2012.811.0106, Protocolo 70200, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76560 Nr: 966-94.2016.811.0106

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo São Joaquim-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Pereira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

966-94.2016.811.0106, Protocolo 76560, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78624 Nr: 104-55.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo São Joaquim-MT, Antônio 

Augusto Jordão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

104-55.2018.811.0106, Protocolo 78624, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80311 Nr: 934-21.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

934-21.2018.811.0106, Protocolo 80311, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71804 Nr: 110-04.2014.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Tocantins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Ferreira Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS 

ROYTTMEN PIRES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

110-04.2014.811.0106, Protocolo 71804, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64625 Nr: 1175-67.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romilda de Souza de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O, Glasiele Mary Iwakiri - OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO a inclusão da menor Ana Carolina Petrys de Melo, tendo 

em vista que comprovada a qualidade de herdeira do falecido (certidão de 

nascimento fl. 202). Promova a escrivania as alterações necessárias.1) 

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos para, se quiser, IMPUGNAR a presente ação 

no prazo de trinta (30) dias, nos termos do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil.2) Apresentada IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da 

tempestividade e façam os autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo 

legal sem apresentar impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º 

da Resolução nº 115 do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da 

Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67399 Nr: 1159-79.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS VORISEK, Sônia Moura Paz 
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Vorisek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SCHAVAREN - 

OAB:9701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Código: 67399

Comarca de Paranaíta-MT

Vistos.

 Trata-se de execução de título extrajudicial contra devedor solvente 

proposto por Juliano Ricardo Schvarem em face de José Carlos Vorisek e 

Sonia Moura Paz Vorisek.

Entre um ato e outro, a parte executada pugnou pela designação de 

audiência de conciliação, em razão da possibilidade de acordo entre as 

partes.

 Pois bem, compulsando os autos, verifico que o pedido fora deferido nos 

autos de embargos à execução em apenso (68257), todavia, não há 

informações quanto a realização da solenidade.

 Assim, determino à secretaria da vara que certifiquei se houve a 

realização da audiência.

 Em caso negativo, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos 

autos de embargos à execução.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 De Apiacás-MT para Paranaíta, 27 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68257 Nr: 106-29.2016.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS VORISEK, Sônia Moura Paz Vorisek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Ricardo Schavaren

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Código: 68257

Comarca de Paranaíta-MT

Vistos.

 Trata-se de embargos à execução interposto por José Carlos Vorisek e 

Sonia Moura Paz Vorisek em face de Juliano Ricardo Schvarem.

Entre um ato e outro, à ref. 55, fora designado audiência de conciliação, 

em razão do pedido apresentado pela parte executada nos autos de 

execução de titulo extrajudicial, associado a estes autos, todavia, não há 

informações quanto a realização da solenidade.

 Assim, determino à secretaria da vara que certifiquei se houve a 

realização da audiência.

 Em caso negativo intime-se as partes para manifestarem o desejo na 

realização da solenidade, caso negativo, cumpra-se o disposto na decisão 

de ref. 55, intimando as partes para manifestarem sobre os pontos 

controvertidos e seu interesse na produção de outros meios de prova

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Apiacás-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70172 Nr: 970-67.2016.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALACIR ANTONIO DA CÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que, devidamente intimado para impugnar a execução o 

executado permaneceu inerte, deixando escoar o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de ref. 70, não resta alternativa senão 

extinguir o feito com resolução de mérito.

Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO os cálculos 

apresentados à ref. 51, pela parte autora, para que produzam os jurídicos 

e legais efeitos, razão porque declaro o feito extinto COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO.

Sem custas e sem honorários nos termos do art. 85 § 7º do cpc.

 REQUISITE-SE o pagamento da requisição de pequeno valor quanto ao 

valor devido ao causídico, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais), bem como, os artigos 2º e 3º, I 

e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Quanto ao valor destinado à exequente expeça-se ofício requisitório ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, observando o 

disposto no art. 443 e seguintes da CNGC

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, devendo a Secretaria de Vara, 

viabilizar a formação regular do requisitório, fazendo remessa de todas as 

peças necessárias em conformidade com os artigos 443 e 444 da 

CNGC/MT.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74347 Nr: 1160-93.2017.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSP, LPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA LEITE QUADRA DA 

COSTA - OAB:21075/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho o valor dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados à 

causídica, nomeada defensora dativa da parte exequente, na quantia de 

02 (duas) URHS, equivalente a 1.857,03 (um mil, oitocentos e cinquenta e 

sete reais e três centavos), considerando que, conforme item 18.3 da 

tabela da OAB/MT, a quantia corresponde ao valor mínimo para execução 

de alimentos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, formalizar o 

requerimento de execução das parcelas alimentares em atraso, sob pena 

de arquivamento.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74710 Nr: 1384-31.2017.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER FERNANDO ROSA PAVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro e realizo em gabinete consulta, via sistema 

INFOJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço atual da parte 

executada, conforme extrato em anexo.

INDEFIRO o pedido de busca de endereço via SIEL, tendo em vista que não 

foi informada a data de nascimento e nome da mãe da parte requerida.

Caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente a decisão inicial.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 76005 Nr: 2160-31.2017.811.0095
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 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALACIR ANTONIO DA CÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De início esclareço o que prevê o código de processo civil:

 Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Código.

É cediço que o no procedimento da liquidação pelo procedimento comum, a 

procuração outorgada na fase de conhecimento é válida para todas as 

fases do processo e, portanto, também o é para a fase de liquidação de 

sentença (art. 105, § 4º) do CPC, in verbis:

 § 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio 

instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz 

para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de 

sentença.

A intimação nessa fase continua sendo realizada, como regra, na pessoa 

do advogado do requerido.

 No caso dos autos verifico que a intimação do requerido, fora feita sem a 

observância do disposto no art. 511 do código de processo civil, ao passo 

em que a intimação fora feita mediante carta de intimação direcionada 

diretamente aos requeridos.

 Assim, chamo o feito à ordem e determino que a secretaria da vara 

proceda com a intimação dos requeridos na pessoas de seus advogados, 

conforme preconiza o código de processo civil.

 Cite-se a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem como o 

seu advogado habilitado nos autos n.º 0800224-44.2013.801.0001 para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

 No tocante ao pedido de exibição de documentos, oficie-se ao Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato das contas 

existentes no CPF/nome da autora.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79204 Nr: 659-08.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON INACIO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DIST DE ENERGIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §4º do CPC, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, cuja memória 

de cálculo se encontra às fls.165, sob pena de incidência de multa de 

10%, além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação 

do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81312 Nr: 1855-13.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Leonardo Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Travassos Ledo - 

OAB:OAB/MT 27514-A

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada, não restou demonstrado pelo 

réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP - 

com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 17 de junho de 2020, às 16h00min.

Intime-se o réu, assim como seu defensor, consignando-se as 

advertências legais.

Intimem-se ainda, a vítima, se houver, as testemunhas arroladas pelas 

partes para a audiência, fazendo constar as advertências legais.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas e réus residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o Ministério Público.

Requisite-se o recambiamento do réu caso esteja preso.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82232 Nr: 2260-49.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO SPOTTI GRECO, LUIZ APARECIDO 

GRECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro e realizo em gabinete consulta, via sistema INFOJUD 

com o escopo de verificar acerca do endereço atual da parte executada, 

conforme extrato em anexo.

INDEFIRO o pedido de busca de endereço via SIEL tendo em vista a 

inexistência de dados suficientes para a pesquisa.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000314-88.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDA GEORG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO Certifico que, intimo o polo ativo e polo passivo através de seus 

advogados com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 30/03/2020, às 14h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com a parte do processo. 

Paranaíta/MT, 28 de fevereiro de 2020. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43775 Nr: 1886-34.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de ABSOLVER o acusado 

SÉRGIO LEMES DA SILVA, já qualificado nos autos, da imputação descrita 

da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Edno 

Damascena de Farias, inscrito na OAB/MT sob o nº 11.134, no presente 

feito, arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) URH, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Determino o 

levantamento dos valores pagos a título de fiança (fls. 54/56), a ser 

expedido em favor do réu, devendo este ser intimado para informar dados 

bancários em seu nome, posteriormente expeça-se o respectivo 

alvará.Sem custas.Após o trânsito em julgado e cumprimento de demais 

determinações, arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62483 Nr: 1576-86.2017.811.0022

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Madeira Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Acolho parcialmente a cota do Ministério Público de ref:137, por ora, 

determinando a Assistente Social e a Psicóloga credenciadas neste Juízo, 

para que proceda a realização de estudo psicossocial com o menor Rafael 

Victor Baleeiro Ramos e seus genitores, trazendo o relatório aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, com o relatório acostado aos autos, abre-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 27 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42138 Nr: 402-81.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ricardo Pereira Luzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ:

1- Certifico que nesta data, compulsando os autos, verifiquei que não foi 

juntado a Procuração do denunciado José Ricardo Pereira Luzini, 

conforme informado em fl. 177.

2 - Diante do exposto, impulsiono os autos intimando o advogado Dr. Edno 

Damascena de Farias, para que no prazo de 05 (cinco) dias, junte a 

Procuração para fins de levantemento de valores.

3 - Decorrido o prazo supra, impulsiono o feito para intimação pessoal do 

denunciado para apresentar dados bancários para restituição dos valores 

- Banco, Agência, Conta Corrente ou Poupança e CPF, devendo o Sr(a) 

Oficial(a) trazer as informações aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43260 Nr: 1489-72.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Hauagge do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuilson Filisbino Ribeiro, Banco do Brasil S/A, 

Cartorio do 3º Tabelionato de Notas, Reg de Titulos e Doc de Rondonopolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aperlino Louredo Neto - 

OAB:15.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948/MT, Fabiula Muller Koenig - OAB:MT/22165, Gilmar Jesus 

Custódio - OAB:3723/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:MT/17980-A

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente feito com relação a parte requerida 

Cartório do 3º Tabelionato de Notas, Registro de Títulos e Documentos de 

Rondonópolis – MT, sem a resolução do mérito.Transitada em julgado com 

relação ao cartório, retire-o do polo passivo da demanda, retificando a 

capa dos autos.O requerido Jesuilson apesar de regularmente citado (fls. 

167-v) não apresentou contestação, nem se manifestou de qualquer outra 

forma nos autos, razão pela qual, DECRETO A REVELIA do requerido 

Jesulson Filisbino Ribeiro, com fulcro no artigo 344, do Código de Processo 

Civil e artigo 7º da Lei n. 5.478/68, reputando verdadeiros os fatos 

alegados pelo autor em sua exordial e o efeito da confissão da matéria de 

fato.Ademais, tendo em vista que as partes requeridas nada se opuseram 

sobre o pleito de ingressar no polo passivo a Tabeliã Tereza Lourdes 

Garcia Xavier (fls. 178), INCLUA-SE esta no feito, nos termos do artigo 

338, §2º do CPC, INTIMANDO-A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação.Com relação ao pleito de fls. 189/191, defiro-o, 

determinando o APENSAMENTO destes autos aos de nº 

1009-26.2015.811.0022, ressaltando que a liminar, deferida em fls. 86/88, 

suspendendo os efeitos dos contratos citados na decisão, é somente 

suspensiva com relação ao autor/avalista Rodrigo Hauagge do 

Prado.Após, venham-me os autos conclusos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41051 Nr: 800-62.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aislan Daniel Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que o exequente não cumpriu com a 

determinação de fls. 111.

Em fls. 113/115 o exequente juntou documentos, demonstrando a 

ausência de inventário do executado.

Desta feita, reitero que se intime a parte exequente, para qualificar os 

sucessores ou, se for o caso, os herdeiros do executado, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 313, §2º, inciso I do CPC, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Oficie-se o Cartório de Registro de Pessoas desta Comarca, para, caso 

houver, realizar juntada de certidão de inventário do executado, no prazo 

de 05 (cinco) dias.
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Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43520 Nr: 1701-93.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MAXIMO DE LIMA – ME, ANTONIO 

MAXIMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução por Título Extrajudicial que figura como parte autora 

a IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A em desfavor de ANTONIO MAXIMO DE LIMA – ME e ANTONIO MAXIMO 

DE LIMA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em petição de fls. 104/105, as partes entabularam acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no termo de acordo (fls. 

104/105).

Custas e despesas processuais a cargo das partes, nos termos 

pactuado.

Dê-se baixa nas restrições realizadas nos veículos (fls. 73), bem como 

liberação dos valores bloqueados (fls. 55 e 79/80) em favor do executado, 

nos termos pactuado.

 Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 1138-02.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - Proc de 

MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:MT/11210-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

740,34 (setecentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 94. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 326,94 (trezentos e 

vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), para fins de guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – 

custas finais/remanescentes – preencher o número único do processo e 

buscar, após conferir os dados do processo – clicar em próximo – 

preencher os dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas 

– gerar guia. Informo, ainda, que após o pagamento da guia emitida deverá 

ser protocolada o comprovante de pagamento na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, para as devidas baixas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57488 Nr: 1759-91.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Silvio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Vinicius Pereira Costa 

Lima - OAB:27.946

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. José 

Vinicius Pereira Costa Lima - OAB/MT nº 27.946/O, para promover a 

defesa da Réu, para tanto apresentar as razões ao recurso de apelação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69966 Nr: 1462-16.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro da Silva Mathias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Aparecida Garcia 

Ribeiro - OAB:27364/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensora dativa a causídica militante nesta municipalidade - Drª. Célia 

Aparecida Garcia Ribeiro - OAB/MT nº 27.364/O, para promover a defesa 

da Réu, para tanto apresentar memoriais finais.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-40.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO TENORIO DOS SANTOS OAB - MT23996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS DECISÃO Processo: 1000022-40.2019.8.11.0019. 

AUTOR(A): ANTONIO CARLOS DA SILVA MOREIRA RÉU: INSS Vistos. 

Trata-se de Ação Ordinária para Concessão de Benefício Previdenciário, 

proposta por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA MOREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, objetivando o recebimento de benefício 

previdenciário de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, 

sustentando, para tanto, o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão. Com a inicial vieram os documentos pessoais da requerente, 

bem como os que pretende comprovar os requisitos para concessão do 

benefício requerido, sendo a assistência judiciária gratuita deferida no 

despacho inicial de id 17712962, ocasião em que fora indeferida a tutela 

de urgência pleiteada, bem como determinada a realização de perícia 

médica. Laudo Pericial acostado no id 19204544. Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou contestação e documentos no id 20301579, 

alegando inicialmente a prescrição das parcelas vencidas anteriormente 

ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, já no mérito aduziu que 

a parte requerente não comprovou os requisitos ensejadores para a 

concessão do benefício pleiteado. Impugnação à contestação (ref. 34). 
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Decisão de especificação de provas no id 21362184. Manifestação da 

autora acerca do Laudo Pericial pleiteando pela realização de nova perícia 

(id 21788351). Por fim, foram os autos remetidos à conclusão. É o 

relatório. Decido. Tendo em vista que ao ser intimado para especificar as 

provas que pretende produzir o autor apresentou novos documentos 

médicos, pleiteando pela realização de nova pericia médica, DETERMINO 

que seja intimado o expert do juízo para que esclareça se há necessidade 

de refazer a pericia, ou seja, se os documentos apresentados pela parte 

autora modifica alguma das respostas apresentadas no laudo pericial de 

id. 19204544, devendo apresentar a sua conclusão no prazo máximo de 

15(quinze) dias. Após, INTIMEM-SE as partes para manifestarem acerca 

do parecer do perito judicial, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às 

providências. Porto dos Gaúchos/MT, 27 de fevereiro de 2020. Rafael 

Depra Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-34.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MACEDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCIO DE GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 8010021-34.2015.8.11.0019 Valor da 

causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Cheque, Títulos de Crédito]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SILVANA MACEDO DA 

SILVA Endereço: Rua PADRE GUINTER, 01, CENTRO, NOVO H NORTE - MT 

- CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: Nome: ERCIO DE GONCALVES 

Endereço: Chácara BELA VISTA, S/N, GLEBA IBITINGA-MATADOURO 

MUNICIPAL, ZONA RURAL, NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO das partes acerca da 

disponibilização das mídias, para que apresentem os memoriais, no prazo 

sucessivo de 10 dias, iniciando-se pelo Embargante Ercio e, 

posteriormente a Embargada Silvana. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-34.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MACEDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCIO DE GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A 

(ADVOGADO(A))

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL 

DEPRA PANICHELLA PROCESSO n. 8010021-34.2015.8.11.0019 Valor da 

causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [Cheque, Títulos de Crédito]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: SILVANA MACEDO DA 

SILVA Endereço: Rua PADRE GUINTER, 01, CENTRO, NOVO H NORTE - MT 

- CEP: 78570-000 POLO PASSIVO: Nome: ERCIO DE GONCALVES 

Endereço: Chácara BELA VISTA, S/N, GLEBA IBITINGA-MATADOURO 

MUNICIPAL, ZONA RURAL, NOVO H NORTE - MT - CEP: 78570-000 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO das partes, acerca da 

disponibilização das mídias, para que as partes apresentem os memoriais, 

no prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pelo Embargante Ercio e, 

posteriormente a Embargada Silvana. PORTO DOS GAÚCHOS, 17 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000272-16.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA OAB - MT15429-O (ADVOGADO(A))

BRUNNA MORIZZO GUIMARAES BRAGA OAB - MT20771-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILLA CRISTINA DE FIGUEIREDO KABBAZ (REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento da carta precatória supra, sendo R$ 3,55 (três reais e 

cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, 

e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a 

ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, 

na Central de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através 

do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-14.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DOMINGOS NUNES DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000298-14.2020.8.11.0059. 

AUTOR: SONIA DOMINGOS NUNES DE ARAUJO REU: 29.979.036.0001-40 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Outrossim, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita a requerente a fim 

de lhe permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que é notório 

o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta 

Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil 

perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Procuradores do INSS. Portanto, CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 

do Código de Processo Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte 

autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 

(dez) dias. Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-03.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIANO O. CHAVES - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010082-03.2014.8.11.0059. REQUERENTE: JOSE MARCIANO O. CHAVES 

- COMERCIO - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Conforme se 

verifica no id. 29428945 as partes chegaram a um acordo. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Decido. Tendo em vista que a ação versa 

sobre direitos disponíveis e que as cláusulas aparentam regularidade, 

HOMOLOGO o acordo entabulado para que surta os efeitos jurídicos e, 

nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-03.2014.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIANO O. CHAVES - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010082-03.2014.8.11.0059. REQUERENTE: JOSE MARCIANO O. CHAVES 

- COMERCIO - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Conforme se 

verifica no id. 29428945 as partes chegaram a um acordo. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Decido. Tendo em vista que a ação versa 

sobre direitos disponíveis e que as cláusulas aparentam regularidade, 

HOMOLOGO o acordo entabulado para que surta os efeitos jurídicos e, 

nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b” do NCPC, extingo o processo com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. MATHEUS 

ROOS JUIZ LEIGO Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000613-76.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CATARINO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERAFINA BATISTA DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1000613-76.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: JOAQUIM CATARINO DE ASSIS 

EXECUTADO: SERAFINA BATISTA DE PAULA Indefiro o pedido do ID. 

27501383, em razão da impossibilidade de realizar citação por edital nos 

juizados, conforme artigo 18, §2 da lei 9.099/95. Outrossim, o exequente 

tem prazo de 5 dias para promover andamento da ação, sob pena de 

extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000226-61.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO JOSE BARROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARNEIRO OAB - MT25186/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

FISIONIT LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000226-61.2019.8.11.0059. REQUERENTE: SEBASTIAO GOMES DA 

SILVA, ANTONIO JOSE BARROS DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, FISIONIT LTDA Tendo em vista a 

homologação do acordo, bem como o decurso do prazo recursal, 

Arquivem-se os autos.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-96.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA BARBOSA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000299-96.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): CARMELITA BARBOSA RAMOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000300-81.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DIAS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000300-81.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA LUCIA DIAS DE FREITAS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. Ademais, entendo ser 

impositiva a concessão da justiça gratuita ao Requerente a fim de lhe 

permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique-se e devolvam os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto 

Alegre do Norte/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-07.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PIAGEM DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000292-07.2020.8.11.0059. 

AUTOR: VALDEMAR PIAGEM DE ABREU REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. 

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. 

VALDEMAR PIAGEM DE ABREU, devidamente qualificado, ajuizou Ação 

Previdenciária para concessão de aposentadoria por idade rural, em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inicialmente, pleiteou a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a antecipação de 

tutela, a fim de ser-lhe concedido benefício assistencial, sob o argumento 

de que desempenha, desde tenra idade, atividades de rurícola em regime 

de economia familiar e que estando preenchidos todos os requisitos para 

o deferimento, fatalmente, a sentença será procedente. Junto com a inicial, 

juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. A tutela de urgência 

consistente na implantação do benefício previdenciário solicitado, ao 

menos neste momento processual, deve ser INDEFERIDO. É que a tutela 

pleiteada antecipadamente na inicial demanda a análise dos elementos de 

prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em juízo de 

certeza a ser proferido após a angularização processual e formação do 

contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que não restou 

demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer dado 

empírico mais concreto que tenha o condão de espelhar o efetivo 

desempenho de atividade rural do Requerente. Não se desconhece o fato 

de que o benefício pleiteado possui natureza alimentar. Porém, com a 
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devida vênia ao nobre causídico, este simples fato, não tem, por si só, 

idoneidade suficiente para o deferimento do benefício. Caso fosse assim, 

todas as vezes em que se pleiteasse este tipo de benefício justificaria a 

concessão da tutela, independente do preenchimento dos requisitos 

previstos para a tutela de urgência, o que não se justificaria. Desta forma, 

ao menos a meu sentir, não existem evidências sobre o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do Código 

de Processo Civil, que trata sobre a tutela de urgência. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Autor. Por 

outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique e devolvam os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000265-24.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIDALVA ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000265-24.2020.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do 

despacho de ID 29650326, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de proceder a intimação da parte autora para emendar a inicial a fim de 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 28 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000294-74.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VANDA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000294-74.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA VANDA FERREIRA DE SOUZA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, etc. Compulsando os autos, diante dos relatos e provas 

pré-constituída, percebe-se que os pressupostos processuais e a 

condições que ensejam a ação estão regulares em conformidade com o 

rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo 

Civil). Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO 

a inicial. MARIA VANDA FERREIRA DE SOUZA, devidamente qualificada, 

ajuizou Ação Previdenciária para concessão de aposentadoria por idade 

rural, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inicialmente, 

pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a 

antecipação de tutela, a fim de ser-lhe concedido benefício assistencial, 

sob o argumento de que desempenha, desde tenra idade, atividades de 

rurícola em regime de economia familiar e que estando preenchidos todos 

os requisitos para o deferimento, fatalmente, a sentença será procedente. 

Junto com a inicial, juntou documentos. É o breve relato. Fundamento. A 

tutela de urgência consistente na implantação do benefício previdenciário 

solicitado, ao menos neste momento processual, deve ser INDEFERIDO. É 

que a tutela pleiteada antecipadamente na inicial demanda a análise dos 

elementos de prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em 

juízo de certeza a ser proferido após a angularização processual e 

formação do contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que não 

restou demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer 

dado empírico mais concreto que tenha o condão de espelhar o efetivo 

desempenho de atividade rural do Requerente. Não se desconhece o fato 

de que o benefício pleiteado possui natureza alimentar. Porém, com a 

devida vênia ao nobre causídico, este simples fato, não tem, por si só, 

idoneidade suficiente para o deferimento do benefício. Caso fosse assim, 

todas as vezes em que se pleiteasse este tipo de benefício justificaria a 

concessão da tutela, independente do preenchimento dos requisitos 

previstos para a tutela de urgência, o que não se justificaria. Desta forma, 

ao menos a meu sentir, não existem evidências sobre o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do Código 

de Processo Civil, que trata sobre a tutela de urgência. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Autor. Por 

outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique e devolvam os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 27 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000253-10.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. S. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHEISON SENNA MIGLIOLI OAB - PR99285 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. A. (REU)

J. C. D. M. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000253-10.2020.8.11.0059. 

AUTOR: NATANAEL SANTOS ALENCAR REU: A. M. A., JULIANA CHAVES 

DE MIRANDA ALENCAR Trata-se de ação revisional de alimentos com 

pedido de tutela antecipada, interposta por NATANAEL SANTOS 

ALENCAR, em face de ANDRÉ MIRANDA ALENCAR, devidamente 

representado por JULIANA CHAVES DE MIRANDA ALENCAR, todos 

qualificados na exordial. Em síntese, aduz o Requerente que na ação de 

divórcio consensual de nº 1000427-87.2018.811.0059, que tramitou na 1ª 

vara desta comarca, se comprometeu a pagar o valor de 30% (trinta por 

cento) de seu salário a título de alimentos devido à criança, sendo que, em 

caso de desemprego, tal valor seria ajustado a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente. Sustenta ainda, que atualmente está com sua 

situação financeira alterada, haja vista que está desempregado, motivo 

pelo o qual está impossibilitado financeiramente de efetuar o pagamento da 

pensão mensal alimentícia no importe outrora estabelecido, devendo haver 

a revisão da obrigação na quantia correspondente a 14,4% (quatorze 

inteiros e quatro por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde a 

quantia aproximada atual de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Em 

razão disso, sustentando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 
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300 do Código de Processo Civil, requereu a concessão de tutela 

antecipada a fim de que possa efetuar o adimplemento da pensão no valor 

acima pretendido. Trouxe com a peça inicial, os autos da ação em que 

foram fixados os alimentos, bem como o documento pessoal do infante e 

carteira de trabalho. É o relato. Decido. Em análise superficial, entendo 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento. Verifica-se que 

a pretensão liminar veiculada na inicial se amolda ao conceito de tutela de 

urgência, como uma das modalidades da tutela provisória previstas no 

Novo Código de Processo Civil. O Novo Código de Processo Civil, de certa 

forma, incorporou o entendimento do Código anterior de que os pedidos 

liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à 

plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do 

provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, 

Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, noto que, a priori, não se fazem 

presentes. A probabilidade do direito não restou evidenciada, pois da 

análise da documentação que acompanha a inicial, não é possível aferir 

com o mínimo de segurança a verossimilhança do alegado na inicial para 

minorar o valor dos alimentos a serem pagos. A prova documental é 

deveras frágil, não restando evidenciado a insuficiência de poder 

aquisitivo capaz de manter os valores anteriormente fixados a título de 

alimentos. A jurisprudência tem se posicionado neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA FILHOS MENORES. 

FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO. BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA 

INCAPACIDADE FINANCEIRA. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 

PATAMAR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. 1. O cerne do apelo situa-se na adequada fixação dos 

alimentos provisórios em favor dos Agravados, filhos gêmeos do 

recorrente. 2. Na hipótese dos autos, o pedido de redução da verba 

alimentar assenta-se basicamente, na incapacidade de o Agravante 

prestar alimentos nos moldes que fora determinado, bem como na 

constituição de nova família, uma vez que o alimentante teria passado a 

conviver com nova companheira, possuindo com a mesma outro filho 

menor. 3. A constituição de nova família não desobriga o pai de pagar 

alimentos aos filhos menores, nem autoriza que a verba alimentar seja 

reduzida a patamar ínfimo. 4. Constitui encargo do alimentante/agravante 

provar que não reúne as condições de prestar os alimentos 

provisoriamente fixados. 5. Ausente a prova robusta da impossibilidade, 

descabe que a pensão seja minorada. 6. Agravo improvido. (Classe: 

A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0012826-87.2016.8.05.0000, Relator (a): Marcia Borges Faria, Quinta 

Câmara Cíve l ,  Pub l icado em 31/08 /2016) .  (TJ-BA-AI : 

00128268720168050000, Relator: Marcia Borges Faria, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 31/08/2016). Desta forma, como não restou 

comprovado o perigo na demora, a permanência da manutenção do 

sustento da criança, nos moldes previamente fixados é medida de rigor. 

Assim, não estando os fundamentos apresentados amparados em 

documentação que se permita aferir a probabilidade do direito, não se 

justifica que o contraditório seja sacrificado neste momento processual. 

Razão pela qual INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada. Em 

tempo, nos termos do art. 334, do NCPC, designo audiência de conciliação, 

a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, às 16h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). CITE-SE a parte requerida para comparecer a 

Audiência de Conciliação/mediação na data designada. INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa do seu defensor, para que compareça na audiência 

(art. 334, §3º, do Novo CPC). DEVE-SE advertir a parte requerida que caso 

compareça ou não compareça na audiência designada, o prazo de 15 

(quinze) dias para oferecer contestação, por petição, terá como termo 

inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e 

caso não seja apresentada a contestação, será decretada a revelia e 

presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344). INTIME-SE o 

Ministério Público para manifestar, conforme artigo 178, II, do Código de 

Processo Civil. Em tempo, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do 

Norte/MT, 26 de Fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000240-11.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID VIDA RESPLANDE OAB - TO9193 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXUEL PINTO ARAUJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000240-11.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): ANDREZA GOMES DA SILVA REU: MAXUEL PINTO ARAUJO 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS GRAVÍDICOS, ajuizada por ANDREZA 

GOMES DA SILVA em face de MAXUEL PINTO ARAUJO, todos 

qualificados nos autos. Sustenta, em síntese, que conviveu com o 

requerido por aproximadamente 02 anos, em regime de união estável, 

ocorrendo a separação recentemente, salientando que o requerido a 

expulsou de casa sem qualquer amparo. Ressalta que está grávida de 07 

meses, no entanto, não possui condições financeiras para arcar sozinha 

com todos os gastos da gestação, tendo em vista que está 

desempregada. Assim, liminarmente pede pela fixação de alimentos 

provisórios no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento. Quanto 

ao pedido de fixação de alimentos provisórios, atualmente, admite-se a 

concessão desde que haja fortes indícios da efetiva paternidade. 

Contudo, analisando os elementos até então apresentados, verifico que, 

embora a autora tenha comprovado a gravidez, não observo qualquer 

indício da paternidade alegada. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. ALIMENTOS 

GRAVÍDICOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO, NO CASO. A Lei n. 

11.804/2008 regulamenta o direito de alimentos à gestante. Contudo, 

embora possível o deferimento liminar de alimentos gravídicos, imperioso 

que a demanda esteja instruída com elementos de prova que conduzam à 

reclamada paternidade. Na ausência de qualquer prova acerca da 

paternidade, inviável a fixação de alimentos provisórios. Agravo de 

instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70074285248, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall’Agnol, 

Julgado em 24/10/2017). (TJ-RS – AI: 70074285248 RS, Relator: Jorge Luís 

Dall’Agnol, Data de Julgamento: 24/10/2017, Sétima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/10/2017) Decido. Isso posto, 

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR, ao menos nesse momento processual. Por 

oportuno, nos termos do art. 334, do NCPC, designo audiência de 

conciliação, a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, às 17h00min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso). CITE-SE a parte requerida para 

comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na data designada. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para que 

compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). DEVE-SE advertir a 

parte requerida que caso compareça ou não compareça na audiência 

designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, por 

petição, terá como termo inicial a data dessa audiência de conciliação (art. 

335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a contestação, será 

decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(art. 344). Em tempo, DEFIRO o pedido de assistência judiciária, formulado 

pela parte autora, por sua condição financeira atender ao art. 98 e 99, 

§3.º do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre 

do Norte/MT, 27 de Fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000213-28.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

H. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA OAB - MT27027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. D. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000213-28.2020.8.11.0059. 

AUTOR(A): H. G. D. S. REU: VALDEMIR PEDRO DO CARMO Vistos, etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita, com observância ao art. 1º, § 2º 

da Lei n.º 5478/68. Por oportuno, nos termos do art. 334, do NCPC, 

designo audiência de conciliação, a ser realizada no dia 28 de abril de 
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2020, às 17h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Em 

havendo conciliação, dê-se vista dos autos ao MPE para manifestação. 

Após, volvam-me os autos conclusos para deliberação. CITE-SE a parte 

requerida para comparecer a Audiência de Conciliação/mediação na data 

designada. INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu defensor, para 

que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo CPC). DEVE-SE 

advertir a parte requerida que caso compareça ou não compareça na 

audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer 

contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa audiência 

de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja apresentada a 

contestação, será decretada a revelia e presumirão verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (art. 344). Após, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte - MT, 27 de Fevereiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001886-90.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, nos termos do art. 482, VI 

da CNGC, considerando a ocorrência de erro no sistema PJE que 

impossibilitou a publicação no DJE da intimação da sentença, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de renovar a intimação para ciência da r. 

sentença, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000313-80.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHABLO TAINA LOPES DE SOUZA OAB - MT26946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMIVAL GOMES DE FREITAS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000313-80.2020.8.11.0059. 

EXEQUENTE: ANTONIO CARLOS SILVA ARANTES EXECUTADO: EMIVAL 

GOMES DE FREITAS Vistos etc., Verifica-se que na Inicial não houve 

requerimento para a concessão de assistência judiciária gratuita, bem 

como não se juntou o comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para no PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, emendar a inicial, para requerer o benefício da justiça 

gratuita (instruindo, se assim quiser, o pleito) ou comprovar que realizou o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, conforme dispõe o artigo 321, parágrafo único do CPC. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Alegre do Norte – MT, 28 de Fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 65118 Nr: 1360-48.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENIGNA ITAMIRES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que tomem ciência 

acerca do retorno do autos ao 1º grau, bem como para querendo 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito no prazo de 15 dias, 

ficando ciente de que ultrapassado tal prazo os autos serão remetidos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 72136 Nr: 4464-48.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME SEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uátimo Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para queque apresentem 

suas alegações finais escritas, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 91241 Nr: 9972-38.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRIO ANTONIO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca do retorno do autos 

ao 1º grau, bem como para querendo manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito no prazo de 15 dias, ficando ciente de que 

ultrapassado tal prazo os autos serão remetidos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 55944 Nr: 960-68.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALÃO DE BELEZA SABRINA, ALICE GOMES 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de Ref. 71, considerando o resultado infrutífero de 

bloqueio de valores pelo BACENJUD, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar manifestação em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 75111 Nr: 5742-84.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salles Moveis, Adenilton Jose Sales Dias, 

LUCINEIA SALES DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado de penhora parcial do débito exequendo pelo 

BACENJUD, conforme juntada de ref. 42, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para providenciar o recolhimento 

da diligência do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar a expedição e 

cumprimento do mandado de intimação do executado nos autos, conforme 

determinação de ref. 31, devendo as guias serem emitidas junto ao site do 

T r i buna l  de  Jus t i ça  de  Ma to  Grosso ,  no  l i nk  : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 
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guia para o cumprimento do mandado na cidade de Confresa - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 113246 Nr: 1224-46.2019.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMYRES MENDES FERNANDES - ME, LORCI OTTO 

BUBANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora Àurea de Medicamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALDAIR CARVALHO - 

OAB:15122/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faria - 

OAB:4318-B/MT

 Nos termos da decisão de ref. 16, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar a parte embargada, por meio de seu advogado, para 

que, querendo, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 920, I, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 114813 Nr: 2212-67.2019.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hernan Fernandez Lizarazu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO MARTINS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL VALADÃO ANDRADE - 

OAB:17296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 Nos termos da decisão de ref. 15, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de CITAR o embargado, por meio de seu advogado constituído, 

para contestar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 679, 

CPC), registrando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (artigos 344 

e 345 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124513 Nr: 163-19.2020.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Joacir de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para providencar a 

juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, no prazo 

legal, vez que apesar de informado na petição de ref. 7, referido 

comprovante não foi encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 20159 Nr: 823-28.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca do retorno do autos 

ao 1º grau, bem como para querendo manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito no prazo de 15 dias, ficando ciente de que 

ultrapassado tal prazo os autos serão remetidos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000304-21.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZONI GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000304-21.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA IZONI GOMES DA COSTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Compulsando os autos, 

diante dos relatos e provas pré-constituída, percebe-se que os 

pressupostos processuais e a condições que ensejam a ação estão 

regulares em conformidade com o rito e com a matéria de mérito (art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a existência dos 

requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial. MARIA IZONI GOMES DA 

COSTA, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária para 

concessão de aposentadoria por idade rural, em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS. Inicialmente, pleiteou a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, bem como a antecipação de tutela, a fim de ser-lhe 

concedido benefício assistencial, sob o argumento de que desempenha, 

desde tenra idade, atividades de rurícola em regime de economia familiar e 

que estando preenchidos todos os requisitos para o deferimento, 

fatalmente, a sentença será procedente. Junto com a inicial, juntou 

documentos. É o breve relato. Fundamento. A tutela de urgência 

consistente na implantação do benefício previdenciário solicitado, ao 

menos neste momento processual, deve ser INDEFERIDO. É que a tutela 

pleiteada antecipadamente na inicial demanda a análise dos elementos de 

prova em sede de cognição exauriente, ou seja, baseada em juízo de 

certeza a ser proferido após a angularização processual e formação do 

contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que não restou 

demonstrado, ainda que em sede de cognição sumária, qualquer dado 

empírico mais concreto que tenha o condão de espelhar o efetivo 

desempenho de atividade rural do Requerente. Não se desconhece o fato 

de que o benefício pleiteado possui natureza alimentar. Porém, com a 

devida vênia ao nobre causídico, este simples fato, não tem, por si só, 

idoneidade suficiente para o deferimento do benefício. Caso fosse assim, 

todas as vezes em que se pleiteasse este tipo de benefício justificaria a 

concessão da tutela, independente do preenchimento dos requisitos 

previstos para a tutela de urgência, o que não se justificaria. Desta forma, 

ao menos a meu sentir, não existem evidências sobre o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do Código 

de Processo Civil, que trata sobre a tutela de urgência. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Autor. Por 

outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça 

ora pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, 

visto que, além de se tratar de recurso público o qual, em regra, não 

admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que 

os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o Requerido para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, 

com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de Processo 

Civil. Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso 

queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias. Caso contrário, 

certifique e devolvam os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Porto Alegre do 

Norte/MT, 28 de fevereiro de 2020.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante
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 Cod. Proc.: 52938 Nr: 2494-81.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO BORGES DA SILVA, Cpf: 

01548017205, Rg: 6797620, Filiação: Luzia Souza Borges e Domingos 

Costa da Silva, data de nascimento: 11/05/1991, brasileiro(a), convivente, 

Telefone (66) 3568-1133 /1143. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos 

previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Cite-se o acusado 

para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo constar do mandado que poderá arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito) qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.O oficial deverá indagar se possui condições financeiras de 

contratar defensor.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Debrino de 

Mattos, digitei.

Porto Alegre do Norte, 12 de fevereiro de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95752 Nr: 174-19.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyagu Rodrigues Flor Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Autos ID nº. 95752

Vistos.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa Técnica do 

Acusado Thyagu Rodrigues Flor Chaves, fundada no art. 581, inciso IV, 

do Código de Processo Penal.

Recebida a irresignação recursal, as Partes apresentaram as razões 

respectivas (ref. 179 e 184), caso em que vieram-me os autos conclusos 

para fins do art. 589 do CPP.

Decido.

Pois bem, asseverando-se a fundamentação esposada na r. sentença de 

pronúncia objurgada de ref. 165, entendo que não merece reparos.

Assim, forte na letra do art. 589 do CPP, MANTENHO A SENTENÇA DE 

PRONÚNCIA combatida em todos os seus termos, determinando a remessa 

ao Egrégio Sodalício local para desate, nos moldes do art. 583, III, do 

mesmo Códex.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124270 Nr: 12-53.2020.811.0059

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HAMILTON DA SILVA NONATO, Cpf: 

02722367130, Filiação: Maria da Penha da Silva, brasileiro(a), Telefone 

(66)98426-9043. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO REQUERIDO.

Sentença: Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência, recebido 

na data de 02/01/2020, às 18h26min. Segundo consta dos autos, o 

requerido ofendeu a integridade física e psicológica da ofendida, tendo a 

agredido e proferido ameaças, conforme narrado no registro de 

ocorrência policial. Ouvida no distrito policial, a ofendida requereu as 

medidas protetivas em seu favor.É o relatório. Decido.Como espécies de 

provimentos de natureza cautelar, as medidas protetivas de urgência 

jamais poderão ser adotadas como efeito automático da prática de 

determinada infração penal. Sua decretação também está condicionada à 

presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.No caso em 

tela, a prova da materialidade está caracterizada pelo boletim de 

ocorrência e declarações da vítima, ambos acostados ao presente feito, 

como também os indícios de autoria vêm estampados pelas provas orais 

colhidas, especialmente as declarações da vítima.0 perigo da demora 

restou configurado pelo risco emergente da situação de liberdade absoluta 

do agressor, na medida em que a ofendida relatou a violência sofrida no 

sentido de que, no dia 01 de janeiro de 2020, o requerido agrediu a 

ofendida com um tapa no rosto e quebrou o celular em um bar que se 

encontravam em comportamento agressivo, o que demonstra o perigo 

concreto que sua liberdade pode acarretar para a investigação criminal e 

a efetividade do direito penal. Assim, verifico estarem presentes as 

circunstâncias autorizadoras da aplicação da Lei n° 11.340/2006 à 

espécie, por conseguinte, fixo as seguintes medidas protetivas de 

urgência:1. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência.2. 

Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros distância entre a 

ofendida e o agresson2. Proibição de contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;3. Proibição 

de frequentar o local de residência e de trabalho da ofendida.Quanto às 

demais medidas protetivas, ausente lastro mínimo probatório, temerária se 

faz a concessão neste momento processual, restando consignado que 

poderão ser objeto de requerimento por meio da via adequada.Autorizo o 

cumprimento desta decisão com o auxílio da força policial, caso 

necessário. Cientifique-se expressamente o agressor que, caso haja o 

descumprimento das medidas impostas, configura crime punido com pena 

de detenção de 03 meses a 02 anos, nos termos do artigo 24-A, da Lei n° 

11.340/06, como também poderá acarretar a decretação de sua prisão 

preventiva, na forma do artigo 313, inciso III, do Código de Processo 

Penal:Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rodrigo Debrino de 

Mattos, digitei.

Porto Alegre do Norte, 27 de fevereiro de 2020

Jonathas Costa Guimaraes Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 124348 Nr: 70-56.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Elias Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 INTIMO o Dr. CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB/MT 22160B, para 

que compareça à Secretaria da 3ª Vara desta Comarca, para ser intimado 

pessoalmente da decisão de ref. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125130 Nr: 561-63.2020.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneis Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jáder Francisco Dei Ricardi - 

OAB:OAB/MT 12.994

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando ao Acusado VANEIS 

PEREIRA DA SILVA como inciso nos artigos 147 do Código Penal, no art. 

14 da Lei 10.826/03, no art. 244-B da Lei 8069/90 na forma do art. 69, 

“caput” do Código Penal, vez que a mesma preenche todos os requisitos 

do artigo 41 do Código de Processo Penal, e não se enquadra em 

nenhumas das hipóteses do artigo 395 do mesmo Diploma Legal.

Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, determino a 

citação do Acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, constando que o mesmo pode arguir preliminares e alegar 

tudo que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificarem as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário.

 Apresentada a defesa, sendo necessário, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 DEFIRO o pleito do Parquet constante na cota ministerial.

Cumpra-se o contido na CNGC/MT. Expeça-se o necessário. Cientifique-se 

o Ministério Público. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 125698 Nr: 924-50.2020.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Polícial de Confresa MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Francisco Coimbra Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giorgy Willian Gomes Luz - 

OAB: 25.384-A/MT

 Vistos. Extrai-se dos autos, de uma análise preliminar que, em data de 

22/02/2020, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima. Ainda, 

extrai-se dos autos que na mesma data de 22/02/2020 a Polícia esteve na 

residência do casal e efetuou à apreensão de uma espiguarda, munições 

e outros apetrechos. Ainda, naquela mesma data de 22/02/2020, o 

Indiciado foi formalmente cientificado das medidas protetivas concedidas. 

Para a agravar, existe nos autos a noticia de que o Indiciado, naquela 

ocasião, ou seja, em data de 22/02/2020 mostrou para a vítima o cabo de 

um revolver e tomou rumo ignorado. Diante deste quadro e do material 

apreendido na respectiva residência, emergem fortes indícios de que o 

Indiciado possui este revolver, o qual se encontra, entretanto, em local 

ignorado. Por tais motivos e pelo fato de não ter havido qualquer alteração 

fática processual, ao menos por ora, vislumbro real perigo à integridade 

física da vítima e indefiro o pleito de revogação de liberdade provisória e 

mantenho a prisão preventiva outrora decretada, por entender que 

medidas cautelares diversas da prisão, no presente caso, não surtirão 

efeitos, bem como, repiso, poderão colocar me risco a integridade física 

da vítima. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às 

providências.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000224-37.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. A. M. D. S. (REQUERENTE)

J. P. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

JURACI PINTO DE MIRANDA OAB - 357.714.628-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN 

BARTOLAZZI  LAURINDO B IANCHIN I  PROCESSO n . 

1000224-37.2020.8.11.0098 Valor da causa: R$ 6.270,00 ESPÉCIE: 

[Guarda, Regulamentação de Visitas, Fixação]->GUARDA (1420) POLO 

ATIVO: Nome: TEREZA MARIA ANTONIETA MIRANDA DE SOUZA 

Endereço: Rua A-frente asfalto, vizinha do Mercado Sacolão, Sítio Nossa 

Senhora Aparecida, Pedro Neca, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 Nome: JURACI PINTO DE MIRANDA Endereço: Rua A-frente 

asfalto, vizinha do Mercado Sacolão, Sítio Nossa Senhora Aparecida, 

Pedro Neca, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 Nome: JURACI 

PINTO DE MIRANDA Endereço: Rua A-frente asfalto, vizinha do Mercado 

Sacolão, Sítio Nossa Senhora Aparecida, Pedro Neca, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: ANTONIO DE SOUZA 

Endereço: Rua Comendador Henrique, 20, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 27/04/2020 Hora: 12:45 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PORTO ESPERIDIÃO, 28 de fevereiro de 2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-71.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDERI CHAVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ROSEMARY RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA OAB - MT0022102A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000418-71.2019.8.11.0098 Valor da 

causa: R$ 119.923,96 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Endereço: Rua Neftes de Carvalho, 489-S, 

Jardim Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 POLO 

PASSIVO: Nome: ALDERI CHAVES DOS SANTOS Endereço: Estrada, S/N, 

Zona Rural, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 Nome: ROSEMARY 

RODRIGUES DOS SANTOS Endereço: estrada, zona rural, GLÓRIA 

D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 INTIMANDO(A): Dr. ERYKSON THYAGO 

PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do(a) 

Curador(a) Especial acima qualificado(a), nomeado(a) ao POLO PASSIVO 

para responder a ação e proceder aos atos que lhe competem no 

exercício de referido encargo, em defesa do curatelado, alertando-o(a) de 

que os autos estão com vista pelo prazo legal, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de fevereiro de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000155-05.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

A. C. M. (REQUERENTE)

M. A. M. N. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANCHES FELICIANO OAB - MT25458/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

M. A. B. (HERDEIRO)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Despacho proferido em id. 29599527, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar os Autores, através de seus 

Advogados constituídos, para emendarem a inicial, a fim de colacionar ao 

feito a Certidão de Óbito, nos termos do art. 615, parágrafo único do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-os de que o não cumprimento 

acarretará no indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, 

parágrafo único do CPC.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000155-05.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

A. C. M. (REQUERENTE)

M. A. M. N. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANCHES FELICIANO OAB - MT25458/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

M. A. B. (HERDEIRO)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Despacho proferido em id. 29599527, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar os Autores, através de seus 

Advogados constituídos, para emendarem a inicial, a fim de colacionar ao 

feito a Certidão de Óbito, nos termos do art. 615, parágrafo único do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-os de que o não cumprimento 

acarretará no indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, 

parágrafo único do CPC.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000155-05.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. (REQUERENTE)

A. C. M. (REQUERENTE)

M. A. M. N. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANCHES FELICIANO OAB - MT25458/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

M. A. B. (HERDEIRO)

 

Por determinação da MMa. Juíza em Despacho proferido em id. 29599527, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar os Autores, através de seus 

Advogados constituídos, para emendarem a inicial, a fim de colacionar ao 

feito a Certidão de Óbito, nos termos do art. 615, parágrafo único do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-os de que o não cumprimento 

acarretará no indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, 

parágrafo único do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDERI CHAVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 
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INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIANCHINI PROCESSO n. 1000394-43.2019.8.11.0098 Valor da 

causa: R$ 35.504,93 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE 

CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Endereço: Rua Neftes de Carvalho, 489-S, 

Jardim Duas Pontes, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 POLO 

PASSIVO: Nome: ALDERI CHAVES DOS SANTOS Endereço: Estrada, S/N, 

Zona Rural, GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 INTIMANDO(A): Dr. 

ANDERSON ROGÉRIO GRAHL FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do(a) 

Curador(a) Especial acima qualificado(a), nomeado(a) ao POLO PASSIVO 

para responder a ação e proceder aos atos que lhe competem no 

exercício de referido encargo, em defesa do curatelado, alertando-o(a) de 

que os autos estão com vista pelo prazo legal, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de fevereiro de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53603 Nr: 163-09.2014.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio de Toledo Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cadwalader Anselmo de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CADWALADER ANSELMO DE QUEIROZ, 

Cpf: 62531620630, Rg: 5.857.462, brasileiro(a), casado(a), pecuaristas. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 24.229,25 (Vinte e 

quatro mil e duzentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação monitória em que no dia 12/03/2009 o 

requerido emitiu 02 (duas) notas promissórias uma no valor de R$ 

6.000,00 e outra no valor de 5.694,00 ambas vencíveis em 12/04/2009.

Despacho/Decisão: Código 53386 VISTOS, ETC. Sérgio de Toledo Molina, 

devidamente qualificado à fl. 05, ajuízam a presente Ação Monitória com 

pedido liminar em desfavor de Cadwalader Anselmo de Queiroz, 

devidamente qualificado nos autos, requerendo, liminarmente, a averbação 

da existência da presente ação à margem da matrícula nº 677 anexa aos 

autos. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. De início, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Outrossim, no 

que tange ao pedido de liminar, mesmo estando o processo em fase de 

conhecimento, entendo que é possível a averbação da demanda junto à 

matrícula do imóvel pertencente ao requerido, antevendo a frustração de 

possível execução. Registro que a anotação feita à margem da matrícula 

não se revela capaz de, por si só, causar prejuízos ou mesmo impedir o 

livre exercício do direito de propriedade, quem dirá privação do bem, 

turbação ou esbulho, eis que não retira o direito de propriedade sobre o 

imóvel objeto da demanda. Nessa toada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. AVERBAÇÃO 

NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. A averbação de 

existência da ação não traz prejuízo à parte agravante, pois não viola seu 

direito de propriedade, bem como não impede a realização de eventual 

negociação dos bens. 2. O disposto no artigo 615-A do Código de 

Processo Civil merece interpretação extensiva, no sentido de abarcar toda 

e qualquer demanda capaz de reduzir o requerido ao estado de 

insolvência . Assim, a despeito de se tratar de processo em fase de 

conhecimento, nada obsta que o juiz, por cautela, antevendo a frustação 

de provável execução, defira a medida pleiteada. Assim, não merece 

reparo a decisão recorrida. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO”. (Agravo de Instrumento Nº 70056774276, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo 

Brum, Julgado em 02/10/2013). Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar 

para o fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de 

Imóveis (1º Ofício) desta Comarca Porto Esperidião/MT, para que proceda 

a averbação a margem da matrícula nº 677 (fls. 19) acerca da existência 
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da presente ação judicial. Após, cite-se o requerido para que proceda ao 

pagamento do montante pecuniário descrito na petição inicial, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.102-B do CPC, fazendo 

consignar, outrossim, que caso cumpra a determinação entalhada no bojo 

do expediente, ficará isento do pagamento das custas judiciais e 

honorários de advogado (art. 1.102-C, § 1.º do CPC). Conste-se, ainda, do 

mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos e que, caso 

não cumpra espontaneamente a obrigação e não ofereça embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-C do 

CPC). Cumpra-se integralmente, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 25 de março de 2015. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 17 de fevereiro de 2020

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 64282 Nr: 1246-21.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FDdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR DUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475, Erykson Thyago Pereira da Silva - OAB:MT 22102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 Processo: 1246-21.2018.811.0098

Código: 64286

1. Vistos.

2. Considerando a existência de interesse de menores, vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestar de no devido prazo legal.

3. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24186 Nr: 37-37.2006.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues, Sylvio Dias da Fonseca, Luzia 

Machado Borges Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sylvio Dias da Fonseca, Luzia Machado 

Borges Fonseca, Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060, Marlene Maria Rossignoli - OAB:MT-2515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:MT/4.060, Marlene Maria Rossignoli - OAB:MT-2515-A

 Processo: 37-37.2006.811.0098

Código: 24186

1. Vistos.

2. Cumpra-se, com urgência, conforme determinado às fls. retro.

3. Expeça-se o necessário.

Porto Esperidião/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 63689 Nr: 908-47.2018.811.0098

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 Autos: 908-47.2018.811.0098

Código: 63689

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Izabel Ramos Panin, em face 

de Cleyton Ramos da Costa, todos devidamente qualificados nos autos.

3. A presente ação busca a concessão do benefício Assistencial à 

pessoa com deficiência (LOAS).

4. Ocorre que, de acordo com a manifestação do patrono da parte 

requerente (fls. 41), o requerido Cleyton Ramos da Costa, veio a óbito em 

16 de julho de 2019, não havendo mais o que se discutir nos presentes 

autos.

5. Diante do exposto, considerando a certidão de manifestação do óbito 

acostada às fls.40/40-v , bem como, tendo em vista a carência da ação 

pela morte do requerido no presente feito, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO EM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

IX , do Código de Processo Civil.

6. Após, considerando a atuação do advogado na presente demanda, 

determino a fixação dos honorários advocatícios em favor do causídico no 

montante de 4 URH’s, tomando-se em conta a natureza da causa e do 

trabalho desempenhado nos autos pelo Defensor ad hoc, bem como, o 

disposto na resolução n. 096 de 27/07/2007, do Conselho da Ordem dos 

Advogados no Brasil, Seccional de Mato Grosso, c/c artigo 4° do 

provimento n. 009/2007-CGJ.

7. Publique-se.

8. Registre-se.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29532 Nr: 581-83.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B, Kleber de Souza Silva - OAB:8002, Paulo 

Guilherme da Silva - OAB:2994/MT

 IMPULSIONO OS AUTOS ABRINDO VISTAS AS PARTES ACERCA DAS 

CERTDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA, POIS NÃO FOI ENCONTRADO AS 

TESTEMUNHAS NOS RESPECTIVOS ENDEREÇOS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-59.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CAROL ROSA SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8020001-59.2015.8.11.0098. REQUERENTE: CAROL ROSA SALGUEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em atenção à Ata de Conciliação em ID. 

8105226 observa-se que, apesar de devidamente intimada, a parte autora 

não compareceu à solenidade. Não obstante, a parte autora quedou-se 

inerte em justificar a ausência na audiência. O artigo 485, inciso IV, do CPC 

estabelece que a ausência da autora a qualquer dos atos processuais 

acarreta a extinção do feito. Assim sendo, julgo extinto o feito sem 
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resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Intime-se. Porto Esperidião-MT, 09 de janeiro 

de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-09.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAROLINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000017-09.2018.8.11.0098. REQUERENTE: JULIANA CAROLINA GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Em atenção à Ata de 

Conciliação em ID. 13331548 observa-se que, apesar de devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à solenidade. Não obstante, a 

parte autora quedou-se inerte em justificar a ausência na audiência. O 

artigo 485, inciso IV, do CPC estabelece que a ausência da autora a 

qualquer dos atos processuais acarreta a extinção do feito. Assim sendo, 

julgo extinto o feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas. Intime-se. Porto 

Esperidião-MT, 09 de janeiro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-39.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MYCHAEL VAILLANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000015-39.2018.8.11.0098. REQUERENTE: MYCHAEL VAILLANT 

REQUERIDO: VIVO S.A. Autos: 1000015-39.2018.811.0098 Vistos. Deixo 

de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Consta dos autos (ID 12717973) manifestação do 

Autor requerendo a desistência da presente ação. Ante o petitório, 

Homologo a desistência e Julgo Extinto o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Isento a requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 09 de janeiro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-21.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO LABADESSA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE APARECIDA GRANELLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010008-21.2017.8.11.0098. REQUERENTE: VICTOR HUGO LABADESSA 

NUNES REQUERIDO: NEIDE APARECIDA GRANELLA Autos: 

8010008-21.2017.811.0098 Vistos. Deixo de apresentar o relatório, com 

fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Consta 

dos autos (ID 5304457) manifestação do Autor requerendo a desistência 

da presente ação. Ante o petitório, Homologo a desistência e Julgo Extinto 

o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Isento a requerente ao pagamento 

de custas e despesas processuais. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 09 de janeiro de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-88.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010075-88.2014.8.11.0098. REQUERENTE: ANTONIO JOSE DE LIRA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Processo 8010075-88.2014.8.11.0098 Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Negocio Jurídico c/c Indenização por 

Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela, proposta por Antônio 

Jose de Lira, em face do BV Financeira S/A Crédito – Financiamento e 

Investimentos, todos devidamente qualificados nos autos. Relata a parte 

autora que a Requerida teria ofendido sua honra ao incluir seu nome no rol 

de inadimplentes, tendo em vista que desconhecia o suposto débito 

cobrado. Contestação apresentada juntamente com documentos em ID. 

5302497, alegando, em sede de preliminar a incompetência do juizado para 

processar e julgar a presente ação por complexidade da causa. Ademais, 

salientaram que o Reclamante assinou o Termo de Adesão de Cédula de 

Crédito Bancário, sendo concedido o empréstimo bancário. Em sede de 

impugnação, a parte autora aduziu que o contrato não esta assinado em 

todas as paginas e que a conta bancária demonstrada na primeira folha do 

contrato não pertence ao Reclamante. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Pretende a parte autora indenização por danos morais, sob a alegação de 

ter a Requerida, realizada a inclusão indevida de seu nome junto ao banco 

de dados destinado a registrar e divulgar o rol de pessoas inadimplentes, 

conhecido como “órgão de proteção ao crédito”, sob a alegação de que a 

dívida era desconhecida. Afirma o Requerente que o comportamento da 

Requerida teria a constrangido, afetando sua honra de forma a justificar o 

presente pleito indenizatório. Antes de adentrar ao mérito da questão, 

cumpre esclarecer que o instituto do julgamento antecipado da lide, 

previsto no artigo 355 do Código de Processo Civil é aplicado nas 

hipóteses de questão exaustivamente de direito, não ensejando a 

necessidade de outras provas, inclusive em audiência, bem como quando 

do reconhecimento de revelia, a saber: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o 

réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Em análise ao que já foi 

juntado aos autos, o melhor entendimento sugere que toda a prova já se 

encontra aqui reunida, sendo desnecessárias extenuantes dilações 

probatórias, bem como realização de audiência de instrução e julgamento, 

considerando a desnecessidade/ausência de prova testemunhal a ser 

levantada para o deslinde do presente feito. Portanto, passo à análise do 

mérito da liça. No que tange a alegação do Requerente, quanto à suposta 

ofensa elencada em sua exordial, entende-se que as próprias alegações 

circunstanciais apresentadas pelo autor, somada às provas constantes 

dos autos, apontam para o sentido oposto à pretensão do Requerente. 

Pois bem, a dívida existiu, bem como ocorreu sua inadimplência, logo a 

inclusão/restrição pela Requerida competente, resulta no exercício regular 

de um direito, obedecida as limitações e exigências legais, as quais não 

estão sendo discutidas pelo Requerente no presente feito. Ocorre que em 

documento trazido pela parte Requerida em defesa (ID. 5302512), 

comprovou-se a contratação dos serviços de empréstimo da Instituição 

Financeira, assim, é evidente a exigibilidade da dívida. Compulsando os 

autos, verifica-se que não houve ilicitude por parte da Requerida, posto 

que, a contratação dos serviços bancários ocorreu de forma consciente 

pelo Autor, tanto é verdade que assinou o termo de adesão do 

empréstimo, sendo confirmado pela verossimilhança entre a assinatura da 

procuração e o contrato assinado. No que tange a argumentação da conta 

inexistente provocada pelo Autor, verifica-se que fora demonstrado a 
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conta errônea, eis que no contrato acostado nos autos pela Requerida a 

Agência nº 1454-0 e a Conta nº 1076-6, porém a impugnação, o Autor 

digita ao que se parece em uma máquina de cartão, a Agência com o nº 

01454 e a Conta com o nº1076 sendo claro, que esta seria inválida. 

Ademais, diante da falta de comprovação do pagamento da dívida citada 

pela parte ré, a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um 

direito, reconhecido inclusive pelo nosso Código de Defesa do 

Consumidor. EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO 

IMPROVIDO. A teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, 

ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito. Diante da 

ausência de comprovação da quitação do débito apontado pela parte 

requerida, a negativação de seu nome configura exercício regular de 

direito. Por consequência, não restou devidamente comprovado o nexo 

causal entre o Requerido e o suposto abalo moral alegado pelo 

Requerente, afastando por completo a ilicitude em sua conduta que fosse 

capaz de ofender a honra do Requerente, tampouco ensejar a 

condenação à pretendida indenização por danos morais, razão pela qual a 

improcedência do feito em relação ao Requente nestes autos, é medida 

que se impõe. Assim, no que tange aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelo art. 186 do Código Civil, e não pode deixar de ser 

observada. Todavia, o dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, não resta evidente a ocorrência 

de dano moral, transtornos ou dissabores causados a parte autora em 

razão do ato ilícito perpetrado pela parte requerida, sendo desnecessária, 

nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da verificação da conduta e do nexo causal, in casu, inexistentes. 

Destarte, em se tratando do ônus da prova, urge transcrever o art. 333, 

inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”(destacamos) Sobre 

o mesmo tema, por interpretação, destaco parte do seguinte aresto: 

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR INADIMPLENTE - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - OCORRÊNCIA. 1) A responsabilização civil do 

fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa na 

causação do dano ao consumidor, mas não dispensa a existência do nexo 

causal entre a conduta lesiva e o dano. 2) E nos termos dos incisos do § 

3º do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: "I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". 3) A 

parte ré, ao negativar o nome do autor em razão da inadimplência, agiu em 

exercício regular de direito, não havendo que se falar em dever de 

indenizar. 4) Por ausência de amparo legal e porque basta a existência de 

dívida para que o credor possa promover a negativação do nome do seu 

devedor em cadastro de proteção ao crédito, não há como se acolher a 

alegação da parte autora, ora apelante, no sentido de que para autorizar a 

inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes o débito deve 

ser referente a título executivo extrajudicial nos termos do art. 784 do 

novo CPC. 5) A litigância de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento 

subjetivo, sob pena de se configurar em óbice indireto ao acesso ao 

Judiciário e afronta ao artigo 5º, XXXV, da CF/88. 6) No caso dos autos, 

com a manifesta improcedência da pretensão autoral outra conclusão não 

resta senão a de que intentou-se engodar a jurisdição com a alteração da 

verdade dos fatos, hipótese que se amolda perfeitamente à figura da 

litigância de má-fé tipificada no artigo 80, inciso II do novo CPC, justificando 

a condenação imposta pela sentença. (TJ-MG - AC: 10620150024094001 

MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/01/2017, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2017) Neste 

contexto, entende-se que a Requerida comprovou de forma suficiente, os 

fatos modificativos e extintivos dos supostos direitos do autor, sendo o 

indeferimento da pretenção autoral, medida escorreita. Isto posto, e tudo 

mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com baixa e anotações de estilo. Registre-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 10 de janeiro de 

2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-61.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI ROMEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUVENAL JOSE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ESPERIDIÃO REQUERENTE: DONIZETI ROMEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: JUVENAL JOSE DE OLIVEIRA SENTENÇA 1. Vistos. 2. 

Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de 

demandas mediante concessões mútuas, inclusive dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. 3. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada 

obsta a homologação da transação celebrada nos autos, sendo certo, 

ademais, que os procuradores dos litigantes possuem poderes para 

transigir. 4. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado ID 

14739005, a homologação é medida de rigor. 5. Ante o exposto, para que 

surtam seus jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação celebrada entre as partes, julgando o presente feito, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. 6. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

anotações de praxe. 7. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Porto 

Esperidião/MT, 01 de janeiro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-37.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO MUQUISSAI MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000041-37.2018.8.11.0098. REQUERENTE: AGUINALDO MUQUISSAI 

MASSAVI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 

e decido. Da indústria do dano moral. Em um país em que população clama 

por mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do 

Poder Judiciário para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que 

provoca crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como 

não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática 

é verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por 

questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de 

honorários em caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores de 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 
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impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contarem com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica” Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte. “Fraude processual” Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, verificou-se no 

âmbito do Juizado Especial desta Comarca o fenômeno da “indústria do 

dano moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, 

onde agentes associados a advogados com divisão específica de tarefas, 

procuram pessoas com restrições cadastrais e que possuem pouco ou 

nenhum conhecimento jurídico para induzi-los a entrar com ação judicial. 

Além dos delitos já mencionados, em muitos casos observa-se que a parte 

autora é induzida a erro mediante meio fraudulento para que terceiros 

obtenham vantagem ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, 

do Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, 

em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 

artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a 

cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” A par 

disso, em recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e 

captação ilícita de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu 

dos Santos, Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados 

Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 

0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, 

detectou-se inclusive crime de falsidade documental de faturas de 

consumo e comprovantes de endereço. Pois bem. A afirmação da parte 

autora é, no mínimo, fantasiosa. Conclusão esta detraída das provas 

trazidas aos autos pela requerida. A requerida por sua vez, contesta as 

alegações do requerente, alegando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado entre as partes. Aduz, que 

a negativação é legítima, ante a inadimplência. Como se vê através dos 

documentos anexados com a contestação, a requerida trouxe aos autos 

Termo de Adesão e Contratação de Serviços, devidamente assinada pelo 

requerente, bem como, documentos pessoais apresentados no momento 

da contratação, comprovando assim, a contratação, o que justificou o 

encaminhamento do nome do promovente ao rol de inadimplentes. 

Examinando o conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos 

documentos apresentados pela requerida guardam grafia semelhante com 

aquela apresentada nos documentos anexos a exordial. O autor não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse dar causa que aqueles 

documentos e assinaturas constante nos referidos documentos não 

fossem do mesmo, comprovando a contratação, o consumo e o débito. 

Uma vez provada à contratação, e não tendo o autor juntado nenhum 

comprovante de pagamento dos débitos, resta provada também a 

existência dos débitos que originaram a negativação. Dessa maneira, ante 

as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida 

pela requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, muito provavelmente ocorreram da forma 

narrada na contestação. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu a indevida negativação. Estando em aberto os 

valores, a inclusão do nome e CPF da parte promovente nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. Não resta 

dúvida de que a parte autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação 

com a intenção de não cumprir com suas obrigações e enriquecer-se 

ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, 

ao ingressar com ação declaratória de indenização por danos morais em 

decorrência do ato ilícito. O que se tem no presente caso é, no mínimo, má 

fé da parte autora, que move a máquina judiciária com a finalidade de obter 

proveito econômico através de inverdades trazidas aos autos. 

Observa-se, portanto, não ter o fato narrado pelo autor ocorrido (pois não 

provado e, o que provou-se, contradiz o afirmado por ele em petição 

inicial), sobretudo "ato ilícito" a ensejar eventual condenação por danos 

materiais e morais, motivo pelo qual a improcedência de seus pedidos é 

medida impositiva. No que tange à má fé, Calamandrei, compara o 

processo judicial a um jogo, a uma competição, em que a habilidade é 

permitida, mas não a trapaça. O processo não é apenas ciência do direito 

processual, nem somente técnica de sua aplicação prática, mas também 

leal observância das regras desse jogo, isto é, fidelidade aos cânones 

não escritos da correção profissional, que assinalam os limites entre a 

habilidade e a trapaça. Para João Batista Lopes a má-fé “caracteriza-se, 

essencialmente, pela intenção de prejudicar e, por isso, não se presume, 

isto é, incumbe à parte prejudicada o respectivo ônus da prova. Contudo, 

como a má-fé se traduz, às vezes, por expedientes ardilosos e sutis, sua 

prova é difícil, o que tem levado a doutrina a contentar-se com meros 

indícios, desde que veementes e concordantes”. (in, “O Juiz e a Litigância 

de má-fé”, in Revista da Escola Paulista da Magistratura. Ano 01. N.º 01. 

Setembro-Dezembro de 1996. Pág. 54). Ora, percebe-se pelos autos e por 

todo alegado, que o expediente utilizado pelo requerido configura um 

expediente ardil, pretendendo ludibriar a Justiça, ao pretender a 

indenização por um fato por fatos claramente arquitetado. A aludida 

prática deve ser coibida, pois configura litigância de má-fé da parte na 

medida em que conduta este que se amolda à figura da litigância temerária 

prevista no artigo 80, incisos II, III e V do Código de Processo Civil, que 

prelecionam o seguinte: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele 

que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao 

andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer 

incidente ou ato do processo;[...]” Deve, portanto, o Requerido ser 

condenado às penas previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil 
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em função da conduta temerária em Juízo, in verbis: Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar 

a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou 

inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso 

não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo 

procedimento comum, nos próprios autos. [...]" Assim, conforme 

autorizado pelo art. 81 do Código de Processo Civil reconheço a litigância 

de má-fé e ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 487, I do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora e sua advogada, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.111,02 (dez 

mil, cento e onze reais e dois centavos), o que perfaz o montante de R$ 

1.011,10 (mil e onze reais e dez centavos), bem como ao pagamento de 

CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas 

pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, 

art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 

9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), por exceção dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que não houve defesa pela parte 

ré. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. Sem 

custas processuais e honorárias advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga ------- 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião, 15 de Abril de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-55.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFSON DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA OAB - BA24143 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO CARTA DE CITAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1000055-55.2017.8.11.0098; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Parte Autora: REQUERENTE: JEFFSON DA SILVA MIRANDA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PORTO ESPERIDIÃO, 

6 de outubro de 2017. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

redesignada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminar que se realizará no dia 

06/11/2017, às 12horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). 2. A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

as provas oportunamente requeridas. 4. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC) OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, JOEL SOARES VIANA 

JUNIOR Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO 

KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - 

TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-05.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ESPERIDIÃO REQUERENTE: MARIA NILSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL SENTENÇA 1. Vistos. 2. Trata-se de pedido de Homologação 

de Acordo, pactuado em audiência conciliatória, ID 11216456 entre as 

partes MARIA NILSA DOS SANTOS e EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL (CLARO TV). 3. É o breve 

relatório. 4. Decido. 5. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os 

fatos submetidos à apreciação, vislumbra-se que as requerentes 

entabularam acordo e, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o referido acordo (ID 11216456), não 

houve nenhum vício capaz de desonra o feito, se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. 6. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo colecionado aos 

autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão. 7. 

Considerando o cumprimento integral do acordo entabulado, conforme ID. 

10898886, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

art. 487, III do Código de Processo Civil. 8. Publique-se. Registre-se. 9. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 04 de abril de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-57.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EDELMIRA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ESPERIDIÃO REQUERENTE: EDELMIRA DE ASSUNCAO 

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A 

EMBRATEL SENTENÇA 1. Vistos. 2. Trata-se de pedido de Homologação 

de Acordo, pactuado em audiência conciliatória, ID 11211516 entre as 

partes EDEMIRA DE ASSUNÇÃO e EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL (CLARO TV). 3. É o breve 

relatório. 4. Decido. 5. Perquirindo as circunstâncias que envolvem os 

fatos submetidos à apreciação, vislumbra-se que as requerentes 

entabularam acordo e, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o referido acordo (ID 11211516), não 

houve nenhum vício capaz de desonra o feito, se apresenta à 
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homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. 6. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo colecionado aos 

autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão. 7. 

Considerando o cumprimento integral do acordo entabulado, conforme ID. 

11185389, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no 

art. 487, III do Código de Processo Civil, remetendo os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações de praxe. 8. Publique-se. Registre-se. 9. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 04 de abril de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-71.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000138-71.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.211,78 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: FAUSTINA DA SILVA NUNES 

Endereço: Rua Osvaldo Farias, s/n, Indefinido, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que informe, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o recebimento da quantia devida. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de fevereiro de 2020. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-42.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELMA DAZA PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000127-42.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.155,38 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROZELMA DAZA PEDRACA 

Endereço: Rua Vovô Marta, 353, Beira Rio, PORTO ESPERIDIÃO - MT - 

CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA informar, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o recebimento da quantia devida. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de fevereiro de 2020. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-94.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BATISTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000130-94.2017.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.253,16 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ARTHUR BATISTA DE 

MORAIS Endereço: Rua Sete de Setembro, 03, Aeroporto, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA informar, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o recebimento da quantia devida. COMPLEMENTO : 1. Nos termos do 

art 485, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando: II - o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III - por não 

promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias; ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de fevereiro de 2020. FÁTIMA 

ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-16.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCIELE MARTINS NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através do 

douto Advogado constituído, a fim de tomar ciência do cancelamento da 

Audiência de Conciliação designada para o dia 02/03/2020, devido à 

impossibilidade de citar a parte Requerida via Correio, bem como, informar 

que a nova tentativa de citação fora feita via Mandado, expedido 

diretamente para a Comarca de Cuiabá, de acordo com nova sistemática 

eletrônica do TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-16.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCIELE MARTINS NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ESPERIDIÃO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI 

PROCESSO n. 1000023-16.2018.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, 

Antecipação de Tutela / Tutela Específica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: DIRCIELE MARTINS NERIS 

Endereço: Rua 13 de Maio, s/n, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 

78240-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO 

POLO ATIVO, ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/04/2020 Hora: 

12:30. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 28 de fevereiro de 

2020. FÁTIMA ADRIELLY SILVA FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-56.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000139-56.2017.8.11.0098. REQUERENTE: MARIVALDO NERIS BIZERRA 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. As partes 

firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. 

Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) reclamado(a), o(a) reclamante deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. 

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Como já foi realizado o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo, através de alvará judicial, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga -----

- - 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto esperidião, 28 de março de 2019. Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-30.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000089-30.2017.8.11.0098. REQUERENTE: JOSE PINTO DE MIRANDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. As partes firmaram acordo 

no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Devidamente 

intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) 

reclamado(a), o(a) reclamante deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com 

análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Como já 

foi realizado o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo, através de alvará judicial, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga ------- 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto esperidião, 28 de março de 2019. Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-36.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000108-36.2017.8.11.0098. REQUERENTE: SILVANA GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e 

pedido de tutela de urgência proposta por SILVANA GONÇALVES DE 

SOUZA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se mostra 

imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do litígio. 

No caso, o reclamante sustenta a inexistência de relação jurídica 

contratual, bem como a inexistência de débitos com a parte reclamada. Por 

outro lado, a reclamada apresenta prova documental dando conta da 

existência de relação jurídica contratual com o reclamante. É certo, 

ademais, que a contestação apresentou contrato escrito, em tese 

assinado pelo reclamante, o qual pode legitimar o débito questionado na 

inicial. Deste modo, a realização de exame grafotécnico sobre o referido 

instrumento negocial é indispensável para a solução do mérito da 

demanda, notadamente em face da semelhança das assinaturas apostas 

no referido contrato e na procuração concedida ao patrono do reclamante. 

Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações que 

demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95: “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas (...)”. Nesse sentido caminha a jurisprudência do E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: JUIZADOS ESPECIAIS. TURMA RECURSAL 

ÚNICA. Recurso Inominado nº 0052854-34.2013.811.0001. Origem: Quarto 

Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: VIVIANE ARRUDA DE 

SOUZA. Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S.A. EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. CONTRATO 

JUNTADO NOS AUTOS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 
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PROCESSO EXTINTO. 1. Quando o prestador de serviço acosta nos autos 

cópia do contrato questionado pelo consumidor, ensejando dúvida quanto 

a sua efetiva celebração, torna-se necessária a realização de perícia 

grafotécnica para elucidar a questão, o que afasta a competência do 

Juizado Especial Cível, ante a complexidade da prova. 2. Processo extinto, 

sem resolução do mérito. Cuiabá, 16 de dezembro de 2014. Juiz 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Relator. Partindo dessas premissas 

e levando-se em consideração a necessária realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no 

contrato anexado aos autos, outro caminho não há a não ser reconhecer 

que se trata de demanda de maior complexidade. Ante o exposto, acolho a 

preliminar de incompetência absoluta, e, em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 3º c/c 

51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (artigos 54/55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. P.R.I. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 01 

de fevereiro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-21.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000055-21.2018.8.11.0098. REQUERENTE: CRISTIANE APARECIDA 

ELIZIARIO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta 

por CRISTIANE APARECIDA ELIZIARIO, em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A., já qualificados nos autos. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Pretende a parte autora indenização por danos morais, sob a 

alegação de ter a Requerida, realizada a inclusão indevida de seu nome 

junto ao banco de dados destinado a registrar e divulgar o rol de pessoas 

inadimplentes, conhecido como “órgão de proteção ao crédito”, sob a 

alegação de que a dívida era desconhecida. Afirma a Requerente que o 

comportamento da Requerida teria a constrangido, afetando sua honra de 

forma a justificar o presente pleito indenizatório. No que tange a alegação 

da Requerente, quanto à suposta ofensa elencada em sua exordial, 

entende-se que as próprias alegações circunstanciais apresentadas pela 

autora, somada às provas constantes dos autos, apontam para o sentido 

oposto à pretensão da Requerente. Pois bem, a dívida existiu, bem como 

ocorreu sua inadimplência, logo a inclusão/restrição pela Requerida 

competente, resulta no exercício regular de um direito, obedecida as 

limitações e exigências legais, as quais não estão sendo discutidas pela 

Requerente no presente feito. Assim, analisando os autos, em especial os 

documentos acostados pela Reclamante em sede de inicial, verifica-se 

que a Reclamada inseriu o nome da Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito, assim pretende a Autora indenização por danos morais. 

Todavia, no mesmo documento, fora constatado outras 02 (duas) 

negativações, sendo suficiente para afastar o dano moral, não havendo 

de se falar em abalo de crédito, conforme preceitua a Súmula nº 385 do 

STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento". Entendimento firmado pela 

Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.386.424/MG, 

de igual forma é possível aferir no Resp 1.002.985-RS, onde se afirma 

"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente 

ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros 

de proteção ao credito (...)” (grifei). Colaciono julgados do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais neste sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INANDIMPLENTES - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO 

PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 

Incabível a indenização por danos morais se o devedor, mesmo que 

caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver outros apontamentos em 

seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e não fizer prova da 

discussão em torno da ilegalidade das negativações anteriores". (TJMG - 

Apelação Cível 1.0707.14.001618-9/001, Relator (a): Des.(a) Marco 

Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2015, 

publicação da sumula em 11/11/2015) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

Nº 926.364 - SP (2016/0124771-0) RELATOR : MINISTRO PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : ALINE PEREIRA DE LIMA 

ADVOGADOS : JUSSARA LEITE DA ROCHA E OUTRO (S) - SP098081 

MOACIR ANSELMO - SP050678 AGRAVADO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S/A -CASAS PERNAMBUCANAS ADVOGADO : ROSIMEIRE 

LOPES DOS SANTOS E OUTRO (S) - SP269829 AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO.INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIASEDIMENTADA 

DESTA CORTE . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto 

por ALINE PEREIRA DE LIMA contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial manejado em 

face do acórdão assim ementado: APELAÇÃO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. PLEITO DE DANOS MORAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO - 

ÔNUS DA PROVA - AUTORA QUE ALEGOU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

RÉ NÃO TROUXE A DEVIDA PROVA AOS AUTOS - DÉBITO INEXIGÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Registre-se que a Reclamante, não trouxe qualquer indício de prova que 

pudesse demonstrar que as outras negativações ocorreram de forma 

ilícita. Destarte, até prova em contrário, entende-se pela regularidade das 

mencionadas inclusões, o que afasta qualquer abalo de crédito do 

apelante. Compulsando os autos, verifica-se que não houve ilicitude por 

parte da Requerida, posto que, a contratação dos serviços telefônicos 

ocorreu de forma consciente pela parte Autora, tanto é verdade que 

podemos notar nos documentos trazidos na contestação, que a parte 

autora alega que não solicitou os serviços da ré, contudo restou 

evidenciado que no período de novembro de 2014 a fevereiro de 2016, 

contratou os serviços, deixando de efetuar o pagamento das prestações 

referentes a março e maio de 2016. Desse modo se deve compreender, 

pois, como restou comprovado nos autos, a Reclamante além de utilizar os 

serviços da parte requerida por um longo período, possui ainda em seu 

desfavor outras inscrições, pelo que sua imagem e boa fama se 

encontravam maculadas quando do advento desta. Seu surgimento em 

nada modificou tais atributos, pelo que, apesar de ilícita, não tem o condão 

de caracterizar lesão aos direitos da personalidade. Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

da Promovente, EXTINGUINDO o feito com resolução de mérito. Sem 

custas processuais e honorárias advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Não havendo recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Registre-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 02 de fevereiro 

de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-96.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO COSTA LEITE (REQUERENTE)

ROSEMAR SAUCEDO COSTA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010068-96.2014.8.11.0098. REQUERENTE: ROSEMAR SAUCEDO COSTA 

LEITE, GERALDO COSTA LEITE REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. 1. 

Vistos. 2. Defiro o pedido da Reclamada (Editora Abril S/A,) conforme ID 

15398293, para tanto DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias úteis, ou até que haja nova determinação judicial 

quanto ao prosseguimento das demandas contra a Reclamada, atualmente 
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em recuperação judicial. 3. Intimem-se. 4. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Porto Esperidião-MT, 05 de fevereiro de 2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-03.2011.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010081-03.2011.8.11.0098. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

BEZERRA REQUERIDO: MARIA HELENA DOS SANTOS 1. Vistos. 2. 

Trata-se de AÇÃO DE RECLAMÇÃO, ajuizada por MARIA APARECIDA DA 

SILVA BEZERRA em desfavor de MARIA HELENA DOS SANTOS, todos 

devidamente qualificados. 3. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 4. Fundamento e decido. 5. Embora 

devidamente intimada, conforme certidão de ID 14066541 dos autos, a 

parte autora quedou-se inerte às determinações exaradas por parte deste 

juízo, sendo, assim a extinção do presente feito é medida que se impõe. 6. 

Pelo exposto, ante a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do Código de 

Processo Civil. 7. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais. 8. Após o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas e anotações de necessárias. 9. 

Publique-se. 10. Intime-se. 11. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 05 de 

fevereiro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-65.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FRANCO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LACTEOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS BARROSO ALBERTO OAB - SP0238615A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010083-65.2014.8.11.0098. REQUERENTE: FLAVIO FRANCO CARVALHO 

REQUERIDO: VENCEDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

LACTEOS LTDA 1. Vistos. 2. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/1995. 3. Fundamento e decido. 4. Trato de ação de cobrança 

no rito da Lei nº.9.099/1995, em que a parte Autora requer a condenação 

da empresa requerida ao pagamento de danos materiais no valor de 

22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), referente aos alugueis 

atrasados, bem como indenização por danos morais, no valor de 40 

salários mínimos. 5. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como outras 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação, passo a 

analisar o mérito. 6. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. 7. Alega a parte autora que 

alugou um tanque de leite para a parte requerida, via contrato verbal, 

devendo ser depositado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) na conta 

bancaria do requerente, de modo que restou-se inadimplente desde a data 

de 30/09/2010. 8. Aduz a demandante que procurou a empresa requerida 

por diversas vezes com o fito de solucionar o problema, contudo não 

obteve êxito, motivo pelo qual requer o pagamento dos valores em atraso, 

assim com a devolução do tanque de leite. 9. A demandada apresentou 

defesa, alegando que inexiste conduta de ato ilícito, e requereu pela 

improcedência da demanda. 10. Assim, pelo que emerge dos autos, 

afere-se que não restou comprovada qualquer irregularidade quanto a 

cobrança objeto do presente feito, haja vista que mesmo diante da 

hipótese de pagamentos realizados pela Requerida, tem-se que esta 

deixou de efetuar os pagamentos dos alugueis. 11. Desta forma, em 

análise detida dos autos, inobstante as alegações da Requerida, 

vislumbra-se que a mesma não obteve êxito em comprovar suas 

declarações, portanto não se desincumbiu do dever inerente ao ônus 

probatório. 12. No tocante aos fatos elencados pela parte autora, não se 

desincumbiu a Demandada, ficaram vagas e nebulosas suas alegações, 

vez que, vislumbram-se inexistentes em suas fundamentações tais danos 

morais. O dano moral há de refletir no psiquismo do ofendido com 

intensidade tal que provoque repercussão na vida social, vergonha, 

humilhação, tristeza, angústias, o que neste caso, não ocorreu. Os fatos 

elencados pela parte Autora, por si só, não rendem ensejo à indenização 

pretendida. 13. A imposição de reparação de danos morais exige que se 

trilhe a lógica do razoável, tomando-se por paradigma o cidadão que se 

coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de 

extremada sensibilidade, bem como observando a extensão do dano e 

suas consequências, e as condições das partes envolvidas. Ademais, o 

que se permite indenizar não é o dissabor, ou mero aborrecimento 

experimentado nas contingências da vida, porém as invectivas que aviltam 

a honra alheia, causando dano efetivo. 14. O dano moral há de refletir no 

psiquismo do ofendido com intensidade tal que provoque repercussão na 

vida social, vergonha, humilhação, tristeza, angústias, o que neste caso, 

não ocorreu. Os fatos elencados pela parte Autora, por si só, não rendem 

ensejo à indenização pretendida. 15. Destarte, tenho que a situação 

vivenciada pela Reclamante, não é passível de indenização por danos 

morais. Não havendo como prosperar em parte a tese autoral, como já 

explicitado, de morais rigor é a parcial procedência da pretensão inicial. 

16. Quanto ao negócio jurídico, leva-se em consideração o disposto no 

artigo 475 do Código Civil, que diz: 17. “a parte lesada pelo inadimplemento 

pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-se o 

cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, perdas e danos.” 18. No 

caso em tela, verifico que houve danos materiais, em razão da empresa 

requerida não ter efetuado o pagamento do valor referente ao aluguel do 

objeto da demanda, razão pela qual, a mesma pede resolução do negócio 

jurídico, por isso, observa que o negocio jurídico deve ser resolvido. 19. 

Isso posto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PROCEDENTE os pedidos REFERENTE AO DANOS MATERIAL, tão 

somente para: - resolver o negocio jurídico entre as partes, condenando a 

parte ré aos pagamento de DANOS MATERIAIS À PARTE AUTORA no 

valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos), corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação mora ex persona (art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405, todos do Código Civil). 20. Fica a Ré, desde já, ciente de que o 

não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar do trânsito em julgado da sentença, acarretará a incidência da 

multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor, na forma do art. 523 do 

Código de Processo Civil, independentemente de nova intimação pessoal 

do devedor - Resp. nº.940.274-MS, Relator para o Acórdão: Ministro João 

Otávio de Noronha, julgado em 7/4/2010 pela Corte Especial do STJ, DJE 

em 31/05/2010 - Informativo STJ 429. - COM RELAÇÃO AOS DANOS 

MORAIS JULGO IMPROCEDENTE, por entender se tratar de meros 

aborrecimentos. Sem despesas processuais e honorários advocatícios, 

na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. 21. Ademais, em 

relação ao pedido de devolução do tanque, não houve a devida 

comprovação da propriedade, posto que a autora não acostou nenhum 

documento nos autos suficiente para comprovar a aquisição do objeto, 

deste modo INDEFIRO. 22. Após o trânsito em julgado, certifique-se. 23. 

P.R.I Porto Esperidião - MT, 21 de fevereiro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-11.2012.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010020-11.2012.8.11.0098. REQUERENTE: IVANI GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: FS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP 1. Vistos. 2. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. 3. Decido. 4. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. 5. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 6. 

Trata-se de ação indenizatória por negativação indevida c/c Danos Morais 

e pedido de tutela antecipada, proposta por IVANI GOMES DA SILVA em 

desfavor do F S DE CAMPOS E CIA LTDA. 7. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao 

autor. 8. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. 9. Com efeito, a solução do litígio não mostra 

complexa, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 10. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

11. Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia 

é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida. 12. Alega em 

breve síntese, que após quase dois anos de encerramento com a devida 

baixa da empresa em que é proprietária IVANI GOMES DA SILVA 

MEDICAMENTOS ME, a Requerida de forma equivocada, ou mediante algum 

vendedor de má-fé, efetuou uma venda fantasma para o requerente, onde 

logicamente a duplicata venceu sem o seu conhecimento, e teve o 

protesto indevido de título comercial em seu desfavor. 13. Assim, alega 

como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação, uma vez 

que comprovou ter baixado a inscrição de sua empresa, conforme consta 

nos autos em ID 5300238 e 5300244, todavia a empresa requerida emitiu 

nota fiscal em seu favor e posteriormente protestou a dívida sem ao 

menos comprovar a venda para a parte autora. 14. Ora, a parte reclamada 

é responsável pela negativação indevida, mormente porque a ela competia 

o dever de cautela e verificar a devida regularização cadastral da 

empresa. 15. Por outro lado, a reclamada não refuta as afirmações do 

autor e não trouxe qualquer documento que comprove o vinculo jurídico 

entre as partes após a baixa da empresa requerente. 16. Ocorre que em 

documento trazido pela parte autora (ID.5300231), comprovou-se o 

protesto por parte da Reclamada, em razão da duplicata 10153/01, por 

anotação no valor de R$ 302,42 (trezentos e dois reais e quarenta e dois 

centavos) + R$ 367,50 (trezentos e cinquenta e sete e cinquenta. 17. 

Assim, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a devida exigibilidade da dívida. 18. Ademais, a alegação 

de ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a 

inobservância de dever de cautela. 19. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado no protesto indevido de seu nome, o dano moral e nexo 

causal. 20. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 21. Por fim, 

não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. 22. No 

entanto, em se tratando de protesto indevido, dúvida não há que há 

violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a efetiva 

comprovação da materialização do dano. 23. Logo, comprovado que o 

protesto foi indevido, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. 24. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. 25. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 26. Assim, no que concerne 

a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. 27. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. 28. Ante o exposto, e com fulcro do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o 

fim de: a) Determinar a declaração de inexistência de débito contra a 

empresa requerente que já encontra-se baixada desde o ano de 2009. b) 

Condenar, a títulos de danos morais, a empresa ré ao pagamento ao Autor 

da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data 

(Súmula 362 STJ). 29. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 30. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com baixa. 31. Intime-se. Cumpra-se. Porto 

Esperidião/MT, 26 de fevereiro de 2019. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-26.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NILZABETE CEBALHO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000141-26.2017.8.11.0098. REQUERENTE: NILZABETE CEBALHO NUNES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

1. Vistos. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais, proposta por NILZABETE CEBALHO NUNES, em face de 

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, já 

qualificados nos autos. 3. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. 4. Decido. 5. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. 6. Pretende a parte autora indenização por danos morais, sob 

a alegação de ter a Requerida, realizada a inclusão indevida de seu nome 

junto ao banco de dados destinado a registrar e divulgar o rol de pessoas 

inadimplentes, conhecido como “órgão de proteção ao crédito”, sob a 

alegação de que a dívida era desconhecida. 7. Afirma a Requerente que o 

comportamento da Requerida teria a constrangido, afetando sua honra de 

forma a justificar o presente pleito indenizatório. 8. No que tange a 

alegação da Requerente, quanto à suposta ofensa elencada em sua 

exordial, entende-se que as próprias alegações circunstanciais 

apresentadas pela autora, somada às provas constantes dos autos, 

apontam para o sentido oposto à pretensão da Requerente. 9. Pois bem, a 

dívida existiu, bem como ocorreu sua inadimplência, logo a 

inclusão/restrição pela Requerida competente, resulta no exercício regular 

de um direito, obedecida as limitações e exigências legais, as quais não 

estão sendo discutidas pela Requerente no presente feito. 10. Assim, 

analisando os autos, em especial os documentos acostados pela 

Reclamante em sede de inicial, verifica-se que a Reclamada inseriu o nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, assim pretende a 

Autora indenização por danos morais. Todavia, no mesmo documento, 

fora constatado outra negativação, sendo suficiente para afastar o dano 

moral, não havendo de se falar em abalo de crédito, conforme preceitua a 
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Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 11. Entendimento 

firmado pela Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp n. 

1.386.424/MG, de igual forma é possível aferir no Resp 1.002.985-RS, 

onde se afirma "quem já é registrado como mau pagador não pode se 

sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao credito (...)” (grifei). 12. 

Colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste sentido: 

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - 

DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO 

STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais 

se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores". (TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.001618-9/001, Relator (a): 

Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

29/10/2015, publicação da sumula em 11/11/2015) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 926.364 - SP (2016/0124771-0) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : ALINE PEREIRA DE LIMA 

ADVOGADOS : JUSSARA LEITE DA ROCHA E OUTRO (S) - SP098081 

MOACIR ANSELMO - SP050678 AGRAVADO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S/A -CASAS PERNAMBUCANAS ADVOGADO : ROSIMEIRE 

LOPES DOS SANTOS E OUTRO (S) - SP269829 AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO.INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIASEDIMENTADA 

DESTA CORTE . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto 

por ALINE PEREIRA DE LIMA contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial manejado em 

face do acórdão assim ementado: APELAÇÃO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. PLEITO DE DANOS MORAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO - 

ÔNUS DA PROVA - AUTORA QUE ALEGOU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

RÉ NÃO TROUXE A DEVIDA PROVA AOS AUTOS - DÉBITO INEXIGÍVEL 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13. 

Registre-se que a Reclamante, não trouxe qualquer indício de prova que 

pudesse demonstrar que as outras negativações ocorreram de forma 

ilícita. Destarte, até prova em contrário, entende-se pela regularidade das 

mencionadas inclusões, o que afasta qualquer abalo de crédito do 

apelante. 14. Compulsando os autos, verifica-se que não houve ilicitude 

por parte da Requerida, posto que, a contratação dos serviços ocorreu de 

forma consciente pela parte Autora, tanto é verdade que podemos notar 

nos documentos trazidos na contestação. 15. Desse modo se deve 

compreender, pois, como restou comprovado nos autos, a Reclamante 

além de utilizar os serviços da parte requerida por um longo período, 

possui ainda em seu desfavor outras inscrições, pelo que sua imagem e 

boa fama se encontravam maculadas quando do advento desta. Seu 

surgimento em nada modificou tais atributos, pelo que, apesar de ilícita, 

não tem o condão de caracterizar lesão aos direitos da personalidade. 16. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial da Promovente, EXTINGUINDO o feito com 

resolução de mérito. 17. Sem custas processuais e honorárias 

advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 18. Não havendo 

recursos, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. 19. Registre-se. Publique-se. 20. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 26 de fevereiro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-26.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NILZABETE CEBALHO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000141-26.2017.8.11.0098. REQUERENTE: NILZABETE CEBALHO NUNES 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

1. Vistos. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por 

danos morais, proposta por NILZABETE CEBALHO NUNES, em face de 

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, já 

qualificados nos autos. 3. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. 4. Decido. 5. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. 6. Pretende a parte autora indenização por danos morais, sob 

a alegação de ter a Requerida, realizada a inclusão indevida de seu nome 

junto ao banco de dados destinado a registrar e divulgar o rol de pessoas 

inadimplentes, conhecido como “órgão de proteção ao crédito”, sob a 

alegação de que a dívida era desconhecida. 7. Afirma a Requerente que o 

comportamento da Requerida teria a constrangido, afetando sua honra de 

forma a justificar o presente pleito indenizatório. 8. No que tange a 

alegação da Requerente, quanto à suposta ofensa elencada em sua 

exordial, entende-se que as próprias alegações circunstanciais 

apresentadas pela autora, somada às provas constantes dos autos, 

apontam para o sentido oposto à pretensão da Requerente. 9. Pois bem, a 

dívida existiu, bem como ocorreu sua inadimplência, logo a 

inclusão/restrição pela Requerida competente, resulta no exercício regular 

de um direito, obedecida as limitações e exigências legais, as quais não 

estão sendo discutidas pela Requerente no presente feito. 10. Assim, 

analisando os autos, em especial os documentos acostados pela 

Reclamante em sede de inicial, verifica-se que a Reclamada inseriu o nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, assim pretende a 

Autora indenização por danos morais. Todavia, no mesmo documento, 

fora constatado outra negativação, sendo suficiente para afastar o dano 

moral, não havendo de se falar em abalo de crédito, conforme preceitua a 

Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 11. Entendimento 

firmado pela Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do REsp n. 

1.386.424/MG, de igual forma é possível aferir no Resp 1.002.985-RS, 

onde se afirma "quem já é registrado como mau pagador não pode se 

sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de proteção ao credito (...)” (grifei). 12. 

Colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste sentido: 

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - 

DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO 

STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais 

se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores". (TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.001618-9/001, Relator (a): 

Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

29/10/2015, publicação da sumula em 11/11/2015) AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 926.364 - SP (2016/0124771-0) RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO AGRAVANTE : ALINE PEREIRA DE LIMA 

ADVOGADOS : JUSSARA LEITE DA ROCHA E OUTRO (S) - SP098081 

MOACIR ANSELMO - SP050678 AGRAVADO: ARTHUR LUNDGREN 

TECIDOS S/A -CASAS PERNAMBUCANAS ADVOGADO : ROSIMEIRE 

LOPES DOS SANTOS E OUTRO (S) - SP269829 AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO.INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. ACÓRDÃO 

PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIASEDIMENTADA 

DESTA CORTE . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 

DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto 

por ALINE PEREIRA DE LIMA contra decisão do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial manejado em 

face do acórdão assim ementado: APELAÇÃO -AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. PLEITO DE DANOS MORAIS 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO - 

ÔNUS DA PROVA - AUTORA QUE ALEGOU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

RÉ NÃO TROUXE A DEVIDA PROVA AOS AUTOS - DÉBITO INEXIGÍVEL 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 13. 

Registre-se que a Reclamante, não trouxe qualquer indício de prova que 

pudesse demonstrar que as outras negativações ocorreram de forma 

ilícita. Destarte, até prova em contrário, entende-se pela regularidade das 

mencionadas inclusões, o que afasta qualquer abalo de crédito do 

apelante. 14. Compulsando os autos, verifica-se que não houve ilicitude 

por parte da Requerida, posto que, a contratação dos serviços ocorreu de 

forma consciente pela parte Autora, tanto é verdade que podemos notar 

nos documentos trazidos na contestação. 15. Desse modo se deve 

compreender, pois, como restou comprovado nos autos, a Reclamante 

além de utilizar os serviços da parte requerida por um longo período, 

possui ainda em seu desfavor outras inscrições, pelo que sua imagem e 

boa fama se encontravam maculadas quando do advento desta. Seu 

surgimento em nada modificou tais atributos, pelo que, apesar de ilícita, 

não tem o condão de caracterizar lesão aos direitos da personalidade. 16. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial da Promovente, EXTINGUINDO o feito com 

resolução de mérito. 17. Sem custas processuais e honorárias 

advocatícias (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 18. Não havendo 

recursos, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. 19. Registre-se. Publique-se. 20. 

Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 26 de fevereiro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-53.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

1000027-53.2018.8.11.0098. REQUERENTE: MARIVALDO NERIS BIZERRA 

DA SILVA REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Processo nº. 

1000027-53.2018.811.0098 Vistos. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA em 

face de Boa Vista Serviços S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Relata o autor que ao tentar realizar compras á crédito em um 

comércio local, não obteve êxito, tendo em vista que seu nome fora 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 216,53 

(duzentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos) pela Telefônica 

Brasil S/A. Discorre que não fora notificado do pela parte requerida sobre 

os apontamentos de supostos valores em aberto. Em contestação (ID. 

13390496), a parte requerida afirma em sede de preliminar que não possui 

legitimidade passiva para figurar a lide, tendo em vista que é mera 

mantedora dos registros. Aduz ainda que realizou a notificação do Autor 

no prazo hábil. Após, a parte autora impugnou os argumentos da 

contestação em ID. 13734602. Termo de Audiência de instrução e 

julgamento em ID.14377627. Vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos vislumbro que a Contestação da parte 

requerida argumentou preliminarmente a ilegitimidade passiva e 

considerando que a referida preliminar entrosa-se com o mérito da liça, 

acolho o pedido da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Boa 

Vista Serviços S.A. Neste ponto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal tem se posicionado: TJ-DF - APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL ACJ 741783820068070001 DF 0074178-38.2006.807.0001 

(TJ-DF)Data de publicação: 29/05/2007 Ementa: CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR -EXEGESE SISTEMÁTICA DOS ARTS. 7ª , PARÁGRAFO 

ÚNICO E 14 , CAPUT, AMBOS DO CDC - OBRIGAÇÃO APENAS FORMAL 

DOS REGISTRADORES DAS INFORMAÇÕES - OBSERVÂNCIA AO ART. 43 

, § 2º , DO CDC - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 7º , 

PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

DOS ÓRGÃOS DE PROTEÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL SÓ 

DA FONTE INFORMADORA. RECURSOS PROVIDOS. Encontrado em: 5869 

/1973 "> 0000FF"> ART : 267 INC: 6 IMPROCEDÊNCIA, INDENIZAÇÃO, 

DANO MORAL, INSCRIÇÃO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO...AO CRÉDITO, 

ILEGITIMIDADE PASSIVA, PESSOA JURÍDICA, CUMPRIMENTO, 

OBRIGAÇÃO, CONTRATO, FORNECIMENTO (grifei). No mais: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Depoimento 

pessoal da parte autora: não há necessidade de converter o julgamento 

em diligência, a fim de que seja colhido o depoimento pessoal do autor, 

pois a presente demanda trata somente de matéria de fato e de direito, 

sendo a primeira reconhecida mediante prova documental. 2. Da 

ilegitimidade passiva: através da cessão de crédito, o réu assumiu as 

obrigações do suposto crédito, bem como por ele se responsabilizou. 

Ademais, a inscrição do nome da autora no cadastro negativo foi efetuada 

a pedido da apelante, corroborando sua legitimidade passiva. 3. Da 

inexistência do débito: A existência da dívida da demandante perante o 

cedente do crédito não restou demonstrada pelos documentos acostados 

pela ré (cessionária). À ré incumbia provar o fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito alegado pelo autor (art. 333 , inc. II , do CPC ), o que, 

"in casu", não ocorreu. 4. Honorários advocatícios: Na fixação de 

honorários advocatícios, deve-se atentar para as diretrizes do art. 20 do 

Código de Processo Civil . No caso em tela, deve-se manter em R$500,00 

(quinhentos reais) a verba honorária. Apelações desprovidas. (Apelação 

Cível Nº 70065066052, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 25/06/2015) 

(grifei) Nesse sentido, colaciono recentes julgados da Colenda Décima 

Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. Não possui legitimidade passiva o órgão 

restritivo de crédito para figurar no polo passivo da ação em que se 

discute a existência de relação jurídica entre o autor e o solicitante do 

cadastro. Conforme o disposto no art. 290 do Código Civil de 2002, 

constitui pressuposto de eficácia da cessão de crédito, perante o 

devedor, a sua prévia notificação acerca da cessão, o que não foi 

observado na espécie. APELO DA CORRÉ CDL PROVIDO E APELO DA 

CORRÉ MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055426399, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Julgado em 25/07/2013) (TJ-RS - AC: 70055426399 RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 25/07/2013, Décima 

Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

31/07/2013) Inicialmente, analiso a legitimidade da empresa apelada para 

figurar no polo passivo da presente demanda. Como cediço, a legitimidade 

para a causa consiste na titularidade da parte em relação ao interesse 

deduzido em juízo, o que revela sua qualidade de integrar a relação 

processual, seja na condição de demandante ou demandado. Acrescento 

as lições de Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de Direito 

Processual Civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306 : 

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como 

demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao 

exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o 

sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a 

ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. 

Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o 

patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for 

apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte 

legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de 

legítima adequação entre o sujeito e a causa." Sendo assim, a legitimidade 

das partes pressupõe a existência de um vínculo entre o autor da ação, a 

pretensão controvertida e a parte ré. Pois bem, a fonte de informação 

encontra-se exclusivamente sob a Telefônica Brasil S/A Móvel, sendo 

assim, a Boa Vista Serviços S.A que figura como réu na demanda não é 

parte legítima para integrar o polo passivo deste feito, ocorrendo à 

carência da ação pela ilegitimidade passiva. Como se sabe, as condições 

da ação consistem na possibilidade jurídica do pedido, na legitimidade das 

partes e no interesse processual que, por sua vez, caracteriza-se como a 

utilidade e a necessidade de a parte pleitear a prestação da tutela 

jurisdicional. Desta forma, o pedido formulado não se relaciona à possível 

relação jurídica que vincularia as partes, resultando, assim, em 

ilegitimidade passiva do requerido, não sendo a pretensão da autora 

amoldada à definição legal. Acerca do instituto, leciona o notável 

processualista Moacyr Amaral Santos: "São legitimados para agir, ativa e 

passivamente, os titulares dos interesses em conflito; legitimação ativa 

terá o titular do interesse afirmado na pretensão; passiva terá o titular do 

interesse que se opõe ao afirmado na pretensão". (Primeiras Linhas de 

Direito Processual Civil - Saraiva - 1993, p. 167). Em outras palavras, Luiz 
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Machado Guimarães assinala que a legitimação significa "o 

reconhecimento do autor e do réu, por parte da ordem jurídica como sendo 

as pessoas facultadas, respectivamente a pedir e contestar a providência 

que é objeto da demanda" (Estudos do Direito Processual Civil, p. 101). 

Ante o exposto e, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na petição 

inicial, sem resolução do mérito. Condeno o requerente ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários, 

verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 09 

de janeiro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000354-18.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA PORATHS PIVOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIOS E MARES DO BRASIL LTDA - ME (REU)

 

Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar 

a parte Autora, via DJE, para que informe novo endereço da parte 

Requerida, uma vez que não foi localizado no endereço informado, 

conforme juntada de AR de ID 29712478.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17555 Nr: 745-05.2010.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agropecus Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrosartori Comércio e Representações 

Agrícolas Campo Verde Ltda., ADILMAR SARTORI, GUSTAVO TOLDO, 

Altair Sartori, Adilar Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, 

FARMER-PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA, ROGÉRIO 

CARVALHO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, José Jorge Themer - OAB:94.253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leila Galle Ebeling - 

OAB:8556

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILMAR SARTORI, Cpf: 51017016968, 

Rg: 3.363.394-7, brasileiro(a), casado (a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido ADILAR SARTORI, Cpf: 51011280906, Rg: 

3.297.029-0, brasileiro(a), casado (a), empresário, atualmente em local 

incerto e não sabido LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO, Cpf: 

39799611920, Rg: 3.012.092-2, brasileiro(a), casado (a), empresária, 

atualmente em local incerto e não sabido GUSTAVO TOLDO, Cpf: 

89682467934, Rg: 4.240.022-6, brasileiro(a), casado (a), empresário, 

atualmente em local incerto e não sabido ROGÉRIO CARVALHO DO 

NASCIMENTO, Cpf: 27822597841, brasileiro(a), casado (a) e atualmente 

em local incerto e não sabido FARMER-PRIMABAY DEFENSIVOS 

AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 08664789000197, Inscrição Estadual: 

13333510-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Ação Cautelar de sustação de protesto com pedido de 

liminar contra a empresa Feniz Agropecus Industrial Ltda.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 79.694,96 - Valor 

Atualizado: R$ 79.694,96 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Ante o teor do acórdão juntado, procedam-se 

às atualizações necessárias no sistema Apolo, observando os endereços 

de fl. 258.Citem-se os sócios, conforme determinado, para cumprimento da 

obrigação imposta na sentença proferida.Cumpra-se. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NARJANA ROBERTA 

KROTH, digitei.

Querência, 27 de fevereiro de 2020

Millaine Francisca Lopes da Silva Gestor(a) da Central de Arquivamento e 

Arrecadação Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000102-81.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ RABESCHINI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000102-81.2020.8.11.0079. DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL SA 

DEPRECADO: WASHINGTON LUIZ RABESCHINI Vistos. Nos termos do 

artigo 388 e seguintes da CNGC, a distribuição da carta precatória fica 

condicionada ao recolhimento das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 

7.603/2001) que deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação. Ademais, no caso de expedição de carta 

precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, 

postos de arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br). Ainda, as cartas precatórias, enviadas via malote digital, 

deverão estar devidamente assinadas pelos magistrados, bem como 

instruídas com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação 

de justiça gratuita. Faltando algum destes requisitos, o Juízo Deprecado 

procederá a imediata devolução da missiva para saneamento das 

irregularidades (art. 389, §§ 1º e 2º, da CNGC). Deste modo, 

considerando-se o apontamento negativo no sistema PJe e a ausência de 

comprovante da guia de recolhimento juntado na missiva, faculto à parte 

autora, no prazo de 10 (dez) dias, a comprovação do recolhimento das 

custas e taxas judiciais devidas, sob pena de devolução ao Juízo 

deprecante. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-43.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR CARVALHO PARDINHO (REU)

Magistrado(s):

THALLES NOBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

R I B E I R Ã O  C A S C A L H E I R A  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000111-43.2020.8.11.0079. AUTOR(A): ZOOTEC INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA REU: JULIO CESAR 

CARVALHO PARDINHO Vistos. Nos termos dos arts. 98 e 290 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 dias, efetue o 

recolhimento das custas processuais e faça juntada da respectiva guia 

nos autos, ou mesmo requeira a justiça gratuita de forma fundamentada, 

sob pena de cancelamento na distribuição do feito. CERTIFIQUE-SE acerca 

do correto cadastramento do patrono da autora nos autos para fins de 

recebimento de intimações. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12833 Nr: 944-69.2006.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRO. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo José Kulevicz, Rodrigo Sergio Kulevicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Aparecida Kulevicz - 

OAB:OAB/MT 20.576-O, STELLA HAIDAR ARBID - OAB:10931

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR parte executada da efetivação 

do arresto, por intermédio de sua procuradora, Dra. Rosane Aparecida 

Kulevicz (OAB/MT 20.576-O), conforme resta determinado na Decisão 

datada em 06/11/2017, bem como para que MANIFESTE-SE sobre a 

mencionada restrição judicial, no prazo legal de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44468 Nr: 1995-66.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS PESSOA GUEDES, 

Sebastião Lopes Pessoa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para INTIMAR o (a) Advogado (a) da parte 

autora para que MANIFESTE-SE em relação à Certidão do Oficial de Justiça 

de Ref. 22 (Diligência Negativa), requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão e/ou extinção do 

processo sem resolução do mérito. O conteúdo da Certidão é o seguinte:

"CERTIFICO, eu SEBASTIÃO MARTINS JÚNIOR, Oficial de Justiça “in fine” 

assinado, que em diligencia conversei com o Sr. João Dehon, que informou 

ser tio do Sr. Marcos Vinicius e filho do Sr. Sebastião Lopes Pessoa, ainda 

informou que o Sr. Marcos esta morando no exterior, mais 

especificamente em Portugal, e que seu pai está em Cuiabá-MT 

acompanhado sua mãe que está em tratamento medico, informando que 

somente voltara a Bom Jesus do Araguaia quando ela estiver recuperada, 

portanto devolvo o mandado ao cartório.[...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55359 Nr: 1230-27.2018.811.0079

 AÇÃO: Recurso em Sentido Estrito->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Considerando o retorno do presente feito da 2º Instância e o Acórdão 

juntado na Ref. 19, FAÇO os autos conclusos para deliberação do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56072 Nr: 1509-13.2018.811.0079

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO SANTOS DE 

SOUZA - OAB:20350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:OAB/MT 9.456

 Considerando que a parte embargada apresentou na Ref. 7 acordo 

extrajudicial firmado entre as partes na Ação Executiva em apenso, bem 

como peticionou requerendo a extinção destes Embargos à Execução, 

FAÇO os autos conclusos para deliberação do Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40682 Nr: 403-84.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. RODRIGUES EPP, Evandro Pereira 

Rodrigues, Nilton Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o Oficial de Justiça foi intimado da decisão de Ref. 42 a 

qual deferiu o pedido de informações exposto pelo autor na petição de 

Ref. 39, conforme CIÊNCIA(assinatura) apresentada na Ref. 46.

Verifica-se, por fim, que o Nobre Meirinho já prestou as informações 

requeridas pelo autor na Ref. 47.

Dessa forma, IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR o (a) Advogado 

(a) da parte autora para que, no prazo legal de 05 (cinco) dias, 

MANIFESTE-SE com relação as referidas informações, sob pena de 

preclusão de direito, as quais possuem o seguinte conteúdo:

"Processo 40682

Rodrigo F. M. Aguiar, Oficial de Justiça infra-assinado, vem a presença de 

Vossa Excelência prestar as seguintes informações:

1. Quem indicou o imóvel foi o senhor Vilmar Borges Ferreira, procurador 

do executado Evandro Pereira Rodrigues, que assinou o mandado de 

penhora, avaliação e de citação (eventos 20, 21 e 26).

2. A Procuração está juntada no evento 20.

3. Quanto o imóvel, consta no auto de penhora e avaliação sua descrição, 

havendo, inclusive, fotos (evento 26).

 4. A dimensão do bem foi indicada pelo procurador da parte executada. 

Está bem claro no auto que “Não foi possível dimensionar com precisão o 

imóvel, em decorrência de estar tomado por mato em toda sua extensão”.

Assim, entendo prestadas as informações.

O referido é verdade e dou fé. [...]"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 946-53.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson José Ferreira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025 OAB/MT

 No intuito de evitar qualquer nulidade processual, IMPULSIONO o presente 

feito para INTIMAR o Advogado Dativo do réu, por meio do DJE, acerca da 

Redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para a data 

de 08/04/2020, às 13h (horário oficial de Mato Grosso), conforme decisão 

juntada na Ref. 384.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57341 Nr: 1955-16.2018.811.0079

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 737 de 813



 PARTE AUTORA: AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdPCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56 /2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de dar ciência Defensoria Pública da 

devoluçã de carta precatória, cumprimento negativo devido endereço não 

ser encontrado, conforme ref.17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57440 Nr: 2004-57.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JW Comércio de Petróleo LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelmar Miranda Velasque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jailton Nunes - OAB:GO 16610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente à realizar 

juntada do respectivo deposito da diligência solicitada.

Ribeirão Cascalheira/MT, 27 de Fevereiro de 2020.

EDILSON ELIAS FILHO

 Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46894 Nr: 972-51.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariston Siqueira Rocha Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025 OAB/MT

 No intuito de evitar qualquer nulidade processual, IMPULSIONO o presente 

feito para INTIMAR o Advogado Dativo do réu, por meio do DJE, acerca da 

Redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para a data 

de 07/04/2020, às 13h (horário oficial de Mato Grosso), conforme decisão 

juntada na Ref. 528.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-06.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR AS PARTES da redesignação da 

data de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 15/04/2020, às 13:30h 

(MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-88.2020.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR AS PARTES da redesignação da 

data de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 15/04/2020, às 14:00h 

(MT)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37488 Nr: 911-48.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eula Saldanha Machado Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Processo nº 911-48.2015.811.0052 – Código 37488

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de EULA SALDANHA MACHADO 

RIBEIRO, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condição financeira de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 59158 Nr: 1241-06.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Almeida da Silva, Everaldo Almeida da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Código 59158

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de EVERALDO ALMEIDA DA 

SILVA e EMERSON ALMEIDA DA SILVA por, preliminarmente, vislumbrar a 

satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a 

ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO dos acusados, para responderem à 

denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à defesa, oferecerem documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.

Os acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, 

será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que 

não serão ouvidos no processo, bem como não serão intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada prisão 

nos casos em que não forem encontrados para intimação.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se os réus possuem condições financeiras de se defenderem no 

processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 59355 Nr: 1379-70.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Jesus Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Código 59355

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de MARCOS DE JESUS MOREIRA 

por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 

do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimação.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 59584 Nr: 1522-59.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geison Fernandes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Código 59584

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de GEISON FERNANDES SILVA, 

por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 

do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o sumário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimado de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se o réu possui condição financeira de se defender no processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37676 Nr: 996-34.2015.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Glória da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de interdição com pedido de tutela de urgência ajuizado 

por Maria das graças Silva Oliveira em face de Maria da Gloria da Silva 

Oliveira.

Designo audiência/entrevista com o interditando/requerido para o dia 08 de 

maio de 2020, às 13h, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cite-se a requerida/interditanda pessoalmente para comparecer à 

entrevista/audiência designada, devendo o Oficial de Justiça indagar a 

possibilidade da interditanda constituir um defensor, bem como a 

possibilidade da interditanda deslocar-se para comparecer à entrevista.

Consigno que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da entrevista 

designada, a interditanda poderá impugnar o pedido de interdição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 8877 Nr: 933-87.2007.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Azevedo Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a satisfação do débito, determino a imediata remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 10239 Nr: 840-90.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvania Lima da Silva Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista a satisfação do débito, determino a imediata remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12334 Nr: 171-66.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a satisfação do débito, determino a imediata remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 30840 Nr: 692-40.2012.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Rodrigues Soares da Silva, Célio Rodrigues 

Soares da Silva, Claudionor Rodrigues Soares da Silva, Selma Rodrigues 

Soares da Silva, Amadeu Soares da Silva, José Soares da Silva, Maria 

Nilta Soares Gonçalves, Zilda Rodrigues Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:21464, Valéria 

Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495, Valeria Lima - 

advocacia associada - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a satisfação do débito, determino a imediata remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 31722 Nr: 185-45.2013.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gracilene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a satisfação do débito, determino a imediata remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37839 Nr: 1071-73.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA MARTINS SALAZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX MARTINS E MARTINS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de indenização por danos materiais e morais com 

pedido de tutela de urgência ajuizado por Daniela Martins Salazar.

A tutela de urgência foi deferida, para que o requerido se abstenha de 

inserir o nome da parte autora nos bancos de dados dos órgãos de 

proteção de crédito.

A parte requerida não foi localizada para citação, alegando a autora que o 

requerido vem se “esquivando” para não ser localizado, requerendo a 

citação por edital.

É o relatório. Decido.

Cite-se o requerido por edital no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43033 Nr: 369-59.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:OAB 

- 34607-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido, para 

consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido 

nas mãos do autor e autorizar a venda extrajudicial do referido bem, 

devendo abater da dívida o montante resultante da venda ou, prosseguir 

nestes autos com a execução do remanescente, caso o valor obtido não 

seja suficiente para quitação.Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 

10% sobre o valor da causa, consoante o disposto do artigo 85, do Código 

de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46377 Nr: 2080-02.2017.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mirian de Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Sardinha Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 27830-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Ante o exposto, resolvo o mérito e decreto a interdição de Geraldo 

Sardinha Oliveira, declarando-o relativamente incapaz para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III c.c 

artigo 1.767, todos do Código Civil.De acordo com o artigo 1.775, § 1º, do 

citado codex, nomeio como curadora do interditando seu pai Maria Mirian 

de Oliveira.Tendo em vista que o interditando percebe benefício 

previdenciário junto ao INSS, bem ainda que a curadora é sua irmã, 

presumindo ser esta pessoa idônea diante da inexistência de dados em 

sentido contrário, dispenso a prestação de garantia, mas deverá haver 

prestação de contas anualmente da administração que fizer dos bens e 

direitos do interditado.Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil, inscreva-se a presente sentença no registro 

civil e publique-a na imprensa local e no diário oficial, por três vezes, com 

intervalos de dez dias.Custas pela parte autora, ficando suspensa sua 

exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista que lhe foi 

deferido o benefício da gratuidade da justiça.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54574 Nr: 2758-80.2018.811.0052

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cesar Luiz Branicio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osana de Oliveira Sudré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito para intimar o patrono do réu 

acerca da perícia designada para o dia 16/3/2020, a partir das 08:30 

horas, na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de 
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Medicina Legal da POLITEC, sito à Avenida Rui Barbosa, Bairro Jardim 

Universitário, Cuiabá/MT, ponto de referência: Base Comunitária de 

Segurança do Bairro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59725 Nr: 1619-59.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon Douglas Rodrigues Messias, Daniel 

Aparecido de Freitas, Elvis Silva Oliveira, Alex Rafael Gusmão Oliveira, 

Ulisses Lucas Batista da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Fernando Henrique Andrade Vasconcellos - 

OAB:MT - 0024431-O, LUCIO LIMA DOS SANTOS - OAB:23057/O

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação às prisões dos custodiados, MANTENHO a decisão incólume, 

pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva, 

mantendo as prisão já decretadas.REITERE-SE o ofício de ref. 234, 

solicitando a resposta no prazo de 05 (cinco) dias.INTIME-SE o 

réu.CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.AGUARDE-SE a realização da 

audiência desginada à ref. 195.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 3251-23.2019.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan da Silva Pedraza, Mavery Junior de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11.443 MT, FRANK MONEZZI SOARES - OAB:24820/O, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão do custodiado ALAN DA SILVA PEDRAZA, 

MANTENHO a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que 

decretou sua prisão preventiva. INTIME-SE o réu.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à defesa.AGUARDE-SE a realização da audiência designada à 

ref. 24.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62854 Nr: 3479-95.2019.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamila Lorraine Penariol de Oliveira, Chrystian 

Mateus Alves da Silva, John Leydson Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josadabe Chaves Caetano - 

OAB:22.515/O, Maxsuelber Ferrari - OAB:26680

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. MAXSUELBER 

FERRARI, OAB/MT n. 26.680, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do presente, em sentença, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado neste processo e oferecer resposta à acusação, 

NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 396 e 396-A do CPP. 

Apresentadas as defesas prévias de CRYSTIAN MATEUS ALVES DA 

SILVA e KAMILA LORRAINE PENARIOL DE OLIVEIRA, à 

conclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39791 Nr: 723-21.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Autos n. 723-21.2016.811.0052 (código 39791)

Aqui se tem ação penal, cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

GILSON FERREIRA DA SILVA.

Diante o requerido pelo Ministério Público (ref. 66), DESIGNO AUDIÊNCIA 

para o dia 23 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14:30, oportunidade em que será 

ofericida ao acusado proposta de suspensão condicional do processo.

INTIME-SE o réu.

CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40804 Nr: 1261-02.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Jacinto de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Autos n. 1261-02.2016.811.0052 (código 40804)

Aqui se tem ação penal, cuja denúncia foi oferecida em desfavor de 

RENATA JACINTO DE MELO.

Diante o requerido pelo Ministério Público (ref. 69), DESIGNO AUDIÊNCIA 

para o dia 23 DE ABRIL DE 2020, ÀS 14 HORAS, oportunidade em que 

será ofericida à acusada proposta de suspensão condicional do 

processo.

INTIME-SE a ré.

CIENTIFIQUE-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41178 Nr: 1477-60.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nekcilia Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 27830-B

 Autos 1477-60.2016.811.0052 – Código 41178

Em ref. 53 o advogado dativo Dr. Eduardo Pimenta de Farias manifestou 

sobre sua renúncia em patrocinar a ré. Defiro seu pedido, ao passo que 

REVOGO o ato de nomeação do advogado.

 Certifique-se a expedição da certidão ao advogado dativo.

Tendo em vista que o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob pena 

de nulidade absoluta, NOMEIO como defensor dativo, o Dr. André 

Conceição Paiva – OAB 22.398-O.

Destaco que os honorários serão fixados ao final do presente, em 

sentença, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o advogado para, em caso de aceitação do múnus, representar 

os interesses da ré nesta ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42305 Nr: 76-89.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronielton Bento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O
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 Autos 76-89.2017.811.0052 – Código 42305

Considerando ref. 157, FIXO a título de honorários advocatícios o valor de 

05 (cinco) URH’s pelos serviços prestados nestes autos, de forma que 

Determino expeça-se alvará em nome do Dr. Amós Medeiros dos Santos – 

OAB/MT 21.378. Expeça-se a respectiva Certidão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48375 Nr: 3097-73.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Souza de Menezes, Marlon José Pires 

Júnior, Cleiton Lander de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Autos 3097-73.2017.811.0052 – Código 48375

Defiro a cota ministerial de ref. 119, ao passo que DETERMINO intime-se a 

Defesa para manifestar se tem interesse no depoimento das vítimas Giulia 

Gabrieli Neves Morais e Thainara Bianca de Carvalho.

 Após, volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59158 Nr: 1241-06.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Almeida da Silva, Everaldo Almeida da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 1241-06.2019.811.0052 – Código 59158

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

EMERSON ALMEIDA DA SILVA e EVERALDO ALMEIDA DA SILVA.

Citados (refs. 17), os acusados requereram a nomeação de advogados 

dativo.

À ref. 14, EVERALDO ALMEIDA DA SILVA apresentou resposta escrita à 

acusação.

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CESAR LUIZ 

BRANÍCIO DA SILVA, OAB/MT n. 21.373, para que atue como advogado 

de EMERSON ALMEIDA DA SILVA nesta ação, atento ao disposto no art. 

303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, em favor de EMERSON ALMEIDA DA SILVA, NO 

PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 396 e 396-A do CPP.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32099 Nr: 559-61.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Hugo Soares de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 DISPOSITIVOAnte tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DE VITOR 

HUGO SOARES DE CARVALHO quanto às imputações feitas nestes 

autos.Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos 

processuais efetivamente praticados, FIXO os honorários advocatícios em 

1 URH, que perfazem a quantia de R$ 928,52 (novecentos e vinte e oito 

reais e cinquenta e dois centavos).EXPEÇA-SE a respectiva certidão de 

nomeação em nome do advogado Dr. CÉSAR LUIZ BRANÍCIO DA SILVA, 

OAB/MT 21.373.Ciência ao Ministério Público.Após, arquivem-se estes 

autos na condição de findo.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37642 Nr: 984-20.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelio Saracho de Brito, Vanessa Carolina de 

Jesus de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Autos 984-20.2015.811.0052 – Código 37642

Defiro a cota ministerial de ref. 176, ao passo que DETERMINO expeça-se 

guia de execução penal em nome de Lucélio Saracho Brito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59355 Nr: 1379-70.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Jesus Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Autos 1379-70.2019.811.0052 – Código 59355

Aqui temos ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de 

Marcos de Jesus Moreira, pelo suposto cometimento do delito tipificado no 

artigo 180 do Código Penal.

Intimado, o réu informou que não tem condições financeiras de constituir 

advogado. Assim, ante a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca e 

tendo em vista que o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob pena 

de nulidade absoluta, NOMEIO como defensor dativo, o Dr. Amós Medeiros 

dos Santos – OAB 21.378.

Destaco que os honorários serão fixados ao final do presente, em 

sentença, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o advogado para, em caso de aceitação do múnus, representar 

os interesses do réu nesta ação, sendo, aqui, apresentação de resposta 

à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59584 Nr: 1522-59.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geison Fernandes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº 1522-59.2019.811.0052 – Código 59584

Aqui se tem ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

GEISON FERNANDES SILVA.

Em detida análise, verifiquei que no ato da citação o acusado informou não 

possuir condições financeiras de constituir advogado (ref. 18).

Com base nos princípios do contraditório e ampla defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CHARLES DE PAULA 

ALMEIDA, OAB/MT n. 24.735, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 
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gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37488 Nr: 911-48.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eula Saldanha Machado Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 Autos 911-48.2015.811.0052 – Código 37488

Aqui temos ação penal oferecida pelo Ministério Público em face de Eula 

Saldanha Machado Ribeiro, pelo suposto cometimento dos delitos 

tipificados nos artigos 129 e 147, ambos do Código Penal.

Intimado, o réu informou que não tem condições financeiras de constituir 

advogado. Assim, ante a ausência de Defensoria Pública nesta Comarca e 

tendo em vista que o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob pena 

de nulidade absoluta, NOMEIO como defensor dativo, o Dr. Carlos Roberto 

dos Santos Júnior – OAB 21.786/O.

Destaco que os honorários serão fixados ao final do presente, em 

sentença, de acordo com o zelo despendido e a complexidade que a 

causa requer.

INTIME-SE o advogado para, em caso de aceitação do múnus, representar 

os interesses da ré nesta ação, sendo, aqui, apresentação de resposta à 

acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55514 Nr: 3307-90.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Vinicio Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6702, Rodrigo Francisco de Souza - 

OAB:MT - 19474-O

 Autos 3307-90.2018.811.0052 – Código 55514

Atento à cota ministerial de ref. 70, DEFIRO o petitório do réu Marco Vinício 

Silva sobre a mudança para a Comarca de Alto Piquiri – PR, e DETERMINO 

expeça-se àquela Comarca os documentos para acompanhamento das 

medidas cautelares impostas ao réu.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57078 Nr: 33-84.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Alexandre Sibof de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº. 33-84.2019.811.0052 – Código: 57078

Vistos.

Aqui tenho ação penal cuja denúncia foi ofertada em desfavor de 

JHONATAN ALEXANDRE SIBOF DE CAMPOS.

O acusado foi denunciado junto com DIEGO ANDERSON ORTIZ DE 

SOUZA, nos autos de código 38192, pela prática dos crimes previstos nos 

artigos 33 e 35 da Lei 11.343/03.

À ref. 58, foram inquiridas as testemunhas CESAR DE SOUZA e ROBERTO 

RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA.

À ref. 83, foi inquirida a testemunha PATRÍCIA DUARTE SOBRINHO e 

INTERROGADO o réu JHONATAN ALEXANDRE SIBOF DE CAMPOS. Ao fim 

da solenidade, o Ministério Público requereu diligências, nos termos do art. 

402 do CPP.

Juntadas as oitivas inquisitoriais das testemunhas GABRIELA OLIVEIRA 

SILVA e JOÃO CARLOS NEVES DOS SANTOS (ref. 118), o Parquet 

manifestou-se pela desnecessidade da inquirição delas em Juízo, bem 

como pela desistência da oitiva de ROSENI ALVES DOS SANTOS (ref. 

122).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

HOMOLOGO a desistência de ROSENI ALVES DOS SANTOS e dou por 

encerrada a instrução processual.

Dê-se vista ao Ministério Público, bem como intime-se a defesa para, 

sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem memoriais 

finais.

Apresentados os memoriais finais, À CONCLUSÃO.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38685 Nr: 214-90.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:OAB 

- 34607-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de busca e apreensão ajuizado por Administradora de 

Consórcios Sicredi LTDA em desfavro de Severino Ferrari.

Deferida a liminar – à ref. 15 -, determinando a expedição de mandado de 

busca e apreensão, não foi possível realizar a diligência conforme 

certidão do Oficial de Justiça informando que o requerido vendeu o bem a 

terceiros –à ref. 26-.

A parte autora requereu nova tentativa de busca e apreensão.

É o relatório. Decido.

Realize-se nova tentativa de busca e apreensão do bem no local indicado 

pelo autor, conforme o determinado na referência 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39131 Nr: 422-74.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 

8.184/A

 Certifico e dou fé que, em contato telefônico com o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, fica agendada a perícia para a data de 5/6/2020, a partir das 

08:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 33390 Nr: 373-04.2014.811.0052

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Dias Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helmut Markus Reiterberger, Eliane Roseli 

Wurmstich Reiterberger
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DIAS PAZ - 

OAB:226324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1.708-B, Luciano de Sales - OAB:5.911-B

 Intimem-se as partes do retorno dos autos da Instância Superior, para 

requerente o que for do seu interesse, no prazo de 15 dias.

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 34121 Nr: 931-73.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:OAB/MT 8506-A, Luiz Henrique Vieira - OAB:26.417-A/MT

 SENTENÇA

Aqui se tem ação de cobrança de indenização de danos pessoais de 

seguro DPVAT, proposta por Simone Silva de Souza em face de 

Seguradora Líder de Consórcio do Seguro DPVAT S/A, em decorrência de 

acidente de trânsito.

 A parte executada acostou aos autos comprovante de pagamento em 

nome da parte exequente.

A exequente requereu o levantamento da quantia depositada.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Tendo ocorrido a satisfação do débito, declaro extinta a execução de 

sentença, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II, e artigo 

925, ambos do Código de Processo Civil,

 Expeça-se alvará de liberação de valores, observando os dados 

bancários declinados nos autos. (Folha 133)

Após, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na 

condição de findo, mediante adoção das anotações e formalidade de 

praxe.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59157 Nr: 1240-21.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Ferreira Tiengo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grace Alves da Silva - 

OAB:MT - 15888

 “Vistos etc.,

 1. Defiro o pedido Ministerial, para tanto redesigno a presente audiência 

para o Dia 15 de abril de 2020 às 13h30.

2. Saem os presentes devidamente intimados. Expeça-se intimação para 

as testemunhas de acusação Jonny Anderson Chaves Duarte e Dalca 

Ramos Vidal.

3. Cumpra-se. Às providências”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-82.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - MS18501 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000280-82.2018.8.11.0052. REQUERENTE: MARLENE BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA 

LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 1. RELATÓRIO Aqui se tem 

embargos de declaração opostos por Gazin Indústria e Comércio de 

Móveis e Eletrodomésticos LTDA em face da sentença que julgou 

procedente a demanda da parte autora. A embargante aduziu, em síntese, 

que a sentença embargada apresenta omissão em relação ao 

procedimento a ser adotado para coleta do produto defeituoso discutido 

nestes autos, também apontou erro material no termo inicial no dano 

material, porquanto a sentença tenha fixado na data de 16/09/2010 e a 

parte requerente/embargada adquiriu o produto em 13/09/2016, (Id. 

23739747). A parte embargada sobreveio aos autos informando que o 

aparelho de telefonia móvel discutido nestes autos não foi encontrado 

para devolução, (Id. 25338261) É o relatório. 2. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente, esclarece-se que um dos objetivos dos embargos de 

declaração é sanar a ocorrência de erro material, omissão, contradição ou 

obscuridade da decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil, também sendo possível a admissibilidade de embargos 

com efeitos infringentes, com o fito de corrigir desacertos. A parte 

embargante apontou que a sentença embargada foi omissa quanto ao 

procedimento a ser adotado pelas partes em relação à coleta do produto 

defeituoso discutido nos autos. Na mesma oportunidade, apontou que a 

sentença apresenta erro material no tocante ao marco inicial do dano 

material (data da comprova do produto defeituoso). Em análise a sentença 

embargada, verifica-se que a condenação a título de dano material do 

valor desembolsado pela parte embargante foi condicionada à entrega do 

aparelho celular defeituoso. Por outro lado, a parte embargada sobreveio 

aos autos informando que o aparelho em questão não foi encontrado para 

devolução. Logo, o pagamento a título de dano material resta prejudicado, 

ao passo que estes aclaratórios, porquanto tenham embargado pontos na 

sentença relacionado ao dano material, caso acolhido, em nada afetará as 

partes. Portando, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos 

Declaratórios, porquanto tempestivos, e, no mérito, JULGO-OS 

IMPROCEDENTE, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mantendo a sentença pelos seus próprios 

fundamentos. Intimem-se as partes quanto a presente decisão. Com o 

trânsito em julgado, e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 77231 Nr: 3663-82.2017.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Borges 

Andrade - OAB:23.735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 3663-82.2017.811.0032

Código n.º 77231
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Vara Única

Vistos em substituição.

Compulsando os autos, verifica-se que fora designada audiência de 

conciliação para o dia 27/03/2018, às 14h00min (ref. 13).

À ref. 29, consta petitório da Defensoria Pública informando a 

impossibilidade de comparecimento à audiência designada, em razão de 

encontra-se, na data mencionada acima, em gozo de férias regulares e 

compensatórias.

 À ref. 32, consta certidão informando que a parte autora compareceu na 

secretaria deste juízo, informando que não participou da audiência de 

conciliação por motivos de saúde, apresentando, assim, atestado médico.

 Assim, considerando que a parte autora justificou a sua ausência à 

audiência de conciliação e ainda, levando em conta a ausência de 

Defensor Público designado para esta comarca, NOMEIO a advogada Dr.ª 

Amanda Gabriela Borges Andrade, OAB/MT nº 23735/O, para atuar em 

defesa da parte autora.

Fixo, desde já, seus honorários advocatícios em R$ 500 (quinhentos reais) 

para atuação no presente feito, a serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. Ressalto que a certidão somente será expedida ao final de tal 

procedimento.

 Por fim, DESIGNE-SE nova data para audiência de conciliação, a qual 

deverá ser marcada conforme a pauta de audiência do conciliador.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61306 Nr: 1100-86.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Circe Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:OAB/MT 10.765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

benefício previdenciário formulado, forte nos fundamentos de fato e de 

direito constantes da decisão, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Requerente em custas e honorários advocatícios, estes 

últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da 

causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66800 Nr: 1171-54.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, forte nos 

fundamentos de fato e de direito constantes da decisão e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

Requerente em custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro 

em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da causa, ressalvado o 

previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 73462 Nr: 1650-13.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETH ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

benefício previdenciário formulado, forte nos fundamentos de fato e de 

direito constantes da decisão, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Requerente em custas e honorários advocatícios, estes 

últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da 

causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82033 Nr: 1785-88.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder a aposentadoria 

rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 a autora 

CARMEM MARIA DA SILVA, na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, a partir da data do indeferimento quanto ao 

requerimento administrativo (03/11/2017), para todos os efeitos 

legais.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. À vista da natureza alimentícia das 

prestações e, considerando o fundamento constitucional, concedo a 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida, haja vista que o direito já foi 

reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em probabilidade, e 

nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. [...] Ainda, 

determino que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de 

Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida.Sem custas, à vista da 

isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 

7.603/2001. Condeno a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data 

(proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 

do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111). 

[...]Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80159 Nr: 599-30.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AGRIPINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

benefício previdenciário formulado, forte nos fundamentos de fato e de 

direito constantes da decisão, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Requerente em custas e honorários advocatícios, estes 

últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da 

causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 
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anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 57614 Nr: 1691-82.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Vitalina Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

benefício previdenciário formulado, forte nos fundamentos de fato e de 

direito constantes da decisão, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Requerente em custas e honorários advocatícios, estes 

últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da 

causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64703 Nr: 365-19.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIRIO ESPINDOLA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a 

conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º 

da Lei 8.231/91 ao Sr. ALCIRIO ESPINDOLA DE MELLO [...] devido desde a 

data do indeferimento administrativo do benefício[...] À vista da natureza 

alimentícia das prestações e, considerando o fundamento constitucional, 

concedo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, haja vista que o 

direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se falar em 

probabilidade, e nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (...) acrescido de 

correição monetária.[...] Condeno a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data 

(proveito econômico obtido), nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 

do CPC, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias não incidem sobre 

prestações vincendas). [...] DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior [...].Intimem-se a parte autora e em seguida o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, nos termos do Convênio 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83463 Nr: 2637-15.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

benefício previdenciário formulado, forte nos fundamentos de fato e de 

direito constantes da decisão, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Requerente em custas e honorários advocatícios, estes 

últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da 

causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94350 Nr: 3161-75.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivit Felipe da Silva Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MENDES 

DA SILVA - OAB:12433, Defensor Público - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o réu DEIVIT FELIPE DA SILVA 

SAMPAIO, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2º, 

incisos II e V e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal e, nas penas do art. 

244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70, 

última parte, do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60886 Nr: 954-45.2015.811.0032

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA 

SILVEIRA FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL AGROPECUÁRIA LTDA, MARCIO ANTÔNIO 

PANDOLFI, NOELI IVANI ALBERTI, MARINO JOSE FRANZ, LUCIANO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Alberto Francisco 

Meciano - OAB:8854, Karina Paula Faustino da Silva - OAB:OAB/MT 

15829-A, Vitor Hugo Bena Medeiros - OAB:18762, WELTON ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252, Daniela Seefeld Werner - OAB:7839-B, Gérson Luís 

Werner - OAB:6298-A, Marcos Levi Bervig - OAB:6312-A, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449, Noeli Alberti - OAB:OAB/MT 4061, 

NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061

 Certifico que intimo as partes, via Dje, para comparecer na audiência de 

conciliação designada para o dia 16/03/2020, às 17h30min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79466 Nr: 226-96.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Fernando Alves de 

Brito - OAB:25726/MT

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA e o faço para CONDENAR a acusada CRISTIANE NUNES DOS 

SANTOS, qualificada nos autos, nas sanções dos artigos 33, § 4º, da Lei 

nº 11.343/06(...(Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias 

agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar 

acima fixado.Indo à terceira fase de fixação da pena, não se verifica 

causa de aumento de pena. Todavia vislumbro a causa de diminuição de 

pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes. Assim, 

considerada a quantidade de entorpecente diminuo a pena em 1/6, 

chegando à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias 

de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias – multas, sendo o valor 

do dia-multa equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos 
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fatos, atualizável na execução (art. 49, § 2º, CP), pena que torno 

definitiva.Reconheço em favor da ré o direito de detração do período em 

que permaneceu preso (01 ano, 03 meses e 16 dias), todavia não há, pelo 

lapso temporal transcorrido, alteração no regime inicial de cumprimento da 

pena.Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime 

SEMIABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal.Em razão do regime fixado, e considerando a ineficiência do Estado 

de Mato Grosso em construir estabelecimentos destinados ao 

cumprimento de pena no regime semiaberto, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE 

SOLTURA em favor da acusada CRISTIANE NUNES DOS SANTOS, 

colocando-a em liberdade se por outro motivo não estiver que permanecer 

presa.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51349 Nr: 1433-43.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Alzira de Figueiredo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:OAB/MT 13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) ANTE O EXPOSTO, forte nos fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de concessão de benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez e também do benefício de auxílio-doença e, 

desde já, DECLARO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

Requerente em custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro 

em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da causa, ressalvado o 

previsto no art. 98, § 3º do CPC.Intimem-se.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 55487 Nr: 451-58.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Déll Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, na pessoa do 

Procurador Geral do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:OAB/MT 12.770, José Krominski - OAB:OAB/MT 10.896, Lucas 

Oliveira Bernardino Silva - OAB:OAB/MT 12.027, Marciano Xavier 

das Neves - OAB:OAB/MT 11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de MT - PGE (JUDICIAL) - OAB:

 Processo nº 451-58.2014.811.0032.

 Código n° 55487

Vara Única.

SENTENÇA

Vistos em substituição legal.

Trata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo c.c Obrigação de Fazer 

apresentada pelo autor DELL OLIVEIRA SANTOS em face e do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que, durante concurso publico para escrivão de Policia e 

Investigador de Policia ocorrido em 2013, houve a rompimento com o 

estipulado em edital (a saber, 001/2019 – SAD/PJC/MT), na forma de 

cobrança de matérias, não estipuladas em edital.

 Citada, a parte requerida apresentou contestação (fls.146/149), sendo 

tempestiva (fls.150);

 Intimada a apresentar impugnação(fls.161/164), o autora a apresentou 

fora do prazo legal conforme certidão de fls.165;

Novamente intimado para manifestação (fls.167) a parte autora 

manteve-se inerte (fls.170).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

 Assim, exsurge dos autos a necessária aplicação do que dispõe o art. 

485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a parte 

Requerente para promover os atos processuais que lhe competiam, 

quedou-se inerte, atraindo assim a necessária extinção do processo sem 

resolução do mérito.

 Saliento que, embora seja o direito de ação direito fundamental, é certo 

que não existem direitos absolutos, de modo que há sempre que 

buscar-se a ponderação entre uns e outros. Neste passo, o exercício 

abusivo do direito de ação deve ser severamente repelido, para 

possibilitar assim que predominem outros direitos fundamentais igualmente 

sufragados na ordem constitucional.

Desta forma, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III do CPC.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Condeno a parte autora às custas processuais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 53904 Nr: 1995-18.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselma Zattar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclides de Andrade, Transportes Panorama 

Ltda, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlinhos Batista Teles - 

OAB:6656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Henrique Florencio 

de Lima - OAB:OAB/MT 14.266-B, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT-8184-A

 À vista de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

(fls. 424/425), por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.Advirto que caso o acordo entabulado entre as 

partes seja descumprido, poderão qualquer delas valer-se de execução 

de título judicial.Proceda-se à baixa de eventuais restrições realizadas nos 

autos, expedindo, se necessário, o respectivo alvará.Por fim, levando em 

consideração a data da procuração e valor do acordo, por segurança 

jurídica, INTIME-SE o causídico da parte autora para ATUALIZAR a 

procuração.Após a atualização da procuração, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento de valores.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, de fevereiro 

de 2020.Diego HartmannJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27530 Nr: 1923-36.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a planilha de cálculo do INSS 

(fls. 173/174) para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do 

art. 925 do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de execução, 

com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com efeito, proceda o Sr. Gestor 

com as providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

Precatório e/ou ofício requisitório (Requisição de Pequeno Valor) junto ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Liquidado o Precatório/RPV, 

expeça-se, de plano, o respectivo Alvará para levantamento dos valores, 

certificando nos autos.Intimem-se as partes.Após, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.Rosário 

Oeste/MT, de de 2020.Diego HartmannJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27537 Nr: 1926-88.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Martins Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Márcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 10.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais, 

ressalvado o disposto no art. 98, § 3º do CPC.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28034 Nr: 919-27.2011.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Falmino da Costa Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido os 

respectivos RPV’s/Precatórios, a depender do valor, nos moldes do art. 

100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Por fim, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52386 Nr: 2035-34.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angela de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A, Banco 

Bradesco - Agência de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira - OAB:MT/14.992A, CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - 

OAB:16501

 Processo n.º: 2035-34.2012.811.0032

Código n.º: 52386

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em substituição legal.

Em petitório à fl. 123, a parte autora pugna pelo levantamento via alvará 

judicial convertido em transferência bancária dos valores depositados nos 

autos, totalizando o montante de R$ 49.102,79 (quarenta e nove mil cento 

e dois reais e setenta e nove centavos).

A parte Requerida à fl. 127, manifesta pela juntada do comprovante de 

pagamento da condenação, bem como o comprovante do pagamento de 

complementar da condenação, totalizando o valor de R$ R$ 49.102,79 

(quarenta e nove mil cento e dois reais e setenta e nove centavos).

À evidência, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

execução se extingue quando a obrigação for satisfeita em sua 

integralidade. Ademais, acrescenta ainda o art. 925 do mesmo diploma, 

que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, com resolução do mérito, o presente 

cumprimento de sentença, nos termos do que vaticina o art. 924, II, do 

CPC.

Com efeitos, EXPEÇA-SE alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados pela parte autora às fls. 128/129, devendo levar em 

consideração os dados bancários fornecidos à fl. 123.

CERTIFIQUE nos autos o respectivo levantamento.

Por fim, cumprida as determinações acima e nada mais havendo a 

deliberar, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas 

necessárias.

Intime-se o Requerente.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 56202 Nr: 983-32.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Lousado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 983-32.2014.811.0032

Código n.º 56202

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em substituição legal.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DO MT – SICREDI OURO VERDE, em face de ADILSON DA 

SILVA LOUZADA, todos devidamente qualificados nos autos.

Aportou aos autos em fls. retro (folhas não enumeradas), petitório da 

parte exequente pugnado pela extinção do processo executivo uma vez 

que fora realizado acordo entre as partes, liquidando, assim, o objeto da 

presente ação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Nos termos do que vaticina o art. 924, III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se o processo de execução quando o executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida.

Assim, noticiando a parte exequente a liquidação do objeto da presente 

ação, impõe-se reconhecer a necessidade de arquivamento dos 

presentes autos, julgando extinta a presente execução, com fundamento 

no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, JULGO EXTINTO a presente 

demanda, com fulcro no art. 924, inciso III do CPC e, por conseguinte, 

determino o imediato arquivamento do feito com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27522 Nr: 1919-96.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Márcia 
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Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 10.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1919-96.2010.811.0032

Código nº. 27522

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em substituição legal.

Cuida-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte promovida por 

MARIA PAULINA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se, à fl. 136, petitório da parte autora 

pugnando pela desistência da ação.

 Intimado para manifestar acerca do pedido de desistência da parte autora, 

o requerido quedou-se inerte (fl. 138).

 Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, que 

encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando houver 

indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando já 

contestada à ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e considerando 

que o requerido fora devidamente intimado para manifestar acerca do 

pedido de desistência e quedou-se inerte, é de se impor a extinção do 

processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento nos art. 485, VIII, do Novo CPC.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes 

últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da 

causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 21567 Nr: 804-11.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira das Graças Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - PROCURADORA FEDERAL - INSS - - OAB:

 Ante o exposto, considerando tudo que dos autos consta, inclusive que já 

houve a expedição de alvará em favor da parte exequente, JULGO 

EXTINTO o presente processo de execução, com fundamento no art. 924, 

III, do CPC. Expeça-se alvará.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Por fim, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Às providências.Rosário Oeste/MT, 

de de 2020.Diego HartmannJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 23131 Nr: 288-54.2009.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de França Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença a planilha de cálculo do INSS 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 925 do 

CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do CPC. Ato contínuo CONDENO a parte autora 

ao pagamento de multa no importe de 1% (um por cento) do valor da 

causa por litigância de má-fé, bem assim a indenizar a parte contrária 

pelos eventuais prejuízos sofridos, além do pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro no importe de 

10% (dez) por cento da pretensão econômica da causa. Com isto, 

proceda o Sr. Gestor com as providências necessárias para que seja 

expedido o respectivo Precatório e/ou ofício requisitório (Requisição de 

Pequeno Valor) junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Liquidado 

o Precatório/RPV, expeça-se, de plano, o respectivo Alvará para 

levantamento dos valores, certificando nos autos.Intimem-se as 

partes.Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências.Rosário Oeste/MT, de de 2020.Diego HartmannJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 26462 Nr: 1350-95.2010.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte exequente para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido os 

respectivos RPV’s/Precatórios, a depender do valor, nos moldes do art. 

100, da Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Por fim, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 26718 Nr: 1604-68.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Processo Eletrônico n.º 1604-68.2010.811.0032

Código nº 26718

Vara Única

Vistos em substituição legal.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte requerida, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, devendo abranger a restrição de transferência, licenciamento 

e circulação do bem, e em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, 

devendo ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veiculo(s) 

para garantir o pagamento da divida, objeto da presente ação, bem como a 

intimação do requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27396 Nr: 1856-71.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antonina Guia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de 

benefício previdenciário formulado, forte nos fundamentos de fato e de 

direito constantes da decisão, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte Requerente em custas e honorários advocatícios, estes 

últimos que arbitro em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da 

causa, ressalvado o previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27335 Nr: 387-53.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 

Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Pedroso de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda R. Whelan - 

Procuradora Federal - OAB:Mat. 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES 

- OAB:12588/O, Cassão Jurê Ferreira Sales - OAB:9372/MT

 (...) Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo 

Civil.Sem custas.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27650 Nr: 579-83.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:OAB/MT 8.740-A, Miriam Lourenço de Oliveira - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 (...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, forte nos 

fundamentos de fato e de direito constantes da decisão e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

Requerente em custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro 

em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da causa, ressalvado o 

previsto no art. 98, § 3º do CPC.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27692 Nr: 601-44.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaiza Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, 

Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:21.412/O, Roque Pires 

da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, 

para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder 

pensão por morte nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 a Sr.ª 

ALAIZA FERREIRA DE SOUZA, na base de um salário mínimo mensal, 

inclusive 13º salário, devido desde a data da citação até a data da 

implantação do benefício e, por consectário, declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civi.lÀ vista da natureza alimentícia das prestações e, considerando o 

fundamento constitucional, concedo a antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida, haja vista que o direito já foi reconhecido, de modo que nem há 

mais que se falar em probabilidade, e nem perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 16870 Nr: 95-44.2006.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMPE, JRJdS(, FJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdSeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:12.588, Ana Luiza Antunes Gomes - OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Borges 

Andrade - OAB:23.735-O

 Processo n.º 95-44.2006.811.0032

Código n.º 16870

Vara Única

Vistos.

Considerando o teor de petição apresentada à fls.171, NOMEIO a 

causídica Amanda Gabriela Borges Andrade OAB/MT n° 23735/O, para 

atuar como curadora especial da parte requerida.

 Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), devendo a representante ser intimada a acompanhar o 

feito.

Advirto que a certidão de honorários deverá ser expedida tão somente 

após o exaurimento da atividade judicante para a qual fora nomeado o 

causídico.

Intime-o, pessoalmente, da presente nomeação, para as providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52638 Nr: 796-58.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHdF(, FAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Germando Julian Souza - 

OAB:16205

 Processo n.º 796-58.2013.811.0032

Código n.º 52638

Vara Única

Vistos.

Considerando o teor de petição apresentada à fls.52, NOMEIO o causídico 

Germando Julian Souza OAB/MT n° 16205, para atuar como defensor 

dativo da parte requerida.

 Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), devendo o representante ser intimado a acompanhar o 

feito.

Advirto que a certidão de honorários deverá ser expedida tão somente 

após o exaurimento da atividade judicante para a qual fora nomeado o 

causídico.

Intime-o, pessoalmente, da presente nomeação, para as providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 54414 Nr: 2950-49.2013.811.0032

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Paulina Janira da Cruz, Nati Bispo da Cruz, Lucio 

Fernandes da Silva, Maria Aparecida da Silva, Ernesto Fernandes da Silva, 

Jaime Aquino da Silva, Djanira Martinha da Silva, Jui Antonio da Silva, 

Zenaide Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Clarinda Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adi Pedrosa de Almeida - 

OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2950-49.2013.811.0032

Código n.º 54414

Vara Única

Vistos em substituição legal.

Defiro o petitório apresentado à fl. 132.

Inicialmente, INTIME-SE a Inventariante para que no prazo de 15 (quinze) 

dias colacione nos autos a GIA de apuração do imposto ou declaração de 

isenção dos bens do espólio, bem como a Certidão Negativa de Débito 

Conjunta da SEFAZ/PGE, a qual pode ser obtida gratuitamente no site da 

SEFAZ-MT.

Ainda, DETERMINO a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de veículos automotores em nome da “de cujus”, o 

qual deverá ser feito pela secretaria.

Em oportuno, INDEFIRO a busca de eventuais bens do espólio junto ao 

sistema BACENJUD, isto porque o referido sistema é utilizado, tão 

somente, para a realização de penhora online.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-94.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 19 de maio de 2020, às 13:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-73.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 28 de abril de 2020, às 16:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-07.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR FERNANDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 28 de abril de 2020, às 13:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-97.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

KELVEN CARVALHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 14 de abril de 2020, às 16:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-06.2020.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE LEMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 28 de abril de 2020, às 14:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-25.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono este autos com a finalidade 

de intimar a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-27.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manisfestar-se em relação à petição da Reclamada constante no 

andaamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se em relação à petição da Reclamada constante no 

andamento retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-12.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS MENDES PAULA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da 

sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC 

(Súmula 18 da TRU/MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-87.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES OAB - MT0017565A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-30.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVINA DIAS DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYELLEN NUNES DA SILVA OAB - MT26496/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Vistos. RECEBO a petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos 

legais. DEFIRO o Benefício da Gratuidade de Justiça e prioridade de 

tramitação. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, promovida por ESTEVINA DIAS DA 

SILVA FERREIRA em face do BANCO SAFRA S/A, já devidamente 

qualificados nos autos. Pleiteia tutela de urgência para suspensão dos 

descontos em seu benefício de aposentadoria, requerendo a inversão do 

ônus da prova. Pois bem. Extrai-se do art. 294 do Código de Processo Civil 

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. No 

presente caso, tratando-se de tutela de urgência, avultam como 

pressupostos para a sua concessão elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A prova ensejadora da probabilidade do direito alegado, 

inicialmente, foi demonstrada, posto que acostou aos autos cópia do 

extrato de empréstimos consignados da instituição-INSS com descontos 

feitos pela instituição bancária requerida, em razão de supostos 

empréstimo consignado, a qual aduz nunca ter realizado, alegando que 

não reconhece os descontos. No tocante ao perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, entendo estar também presente, tendo em vista 

que os valores descontados atingem as verbas alimentares da parte 

autora. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede 

que esta seja modificada quando do julgamento do mérito, em caso de 

improcedência dos pedidos. Com efeito, caso comprovado, com o advento 

da contestação, que os descontos são legais, a tutela deferida poderá ser 

modificada ou revogada, sem que decorra qualquer prejuízo a parte ré; ao 

contrário, caso procedente a pretensão posta na inicial, terá diminuído os 

possíveis danos a serem reparados. Nesse passo, convém advertir a 

parte autora acerca de sua responsabilidade em alegar a inexistência de 

relação jurídica com a parte requerida, eis que, caso seja provado o 

contrário, poderá ser condenada em litigância de má-fé (art. 80, II e III, do 

CPC). Dessa forma, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA 

pleiteada para o fim de determinar a imediata suspensão dos descontos 

mensais realizados pelo Banco requerido no benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade n° 169.094.594-7, no valor de R$ 122,25 (cento e 

vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), sob pena de multa diária no 

importe de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo da adoção de outras 

medidas aptas ao cumprimento desta ordem judicial. Expeçam-se os 

ofícios necessários, a fim de que se cumpra a presente decisão. Com 

relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, devendo a 

parte requerida apresentar em juízo o contrato de empréstimo consignado 

realizado com a parte requerente, e demais documentos, no que tange ao 

débito de R$ 122,25 (cento e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), 

efetuado em seu benefício de aposentadoria por idade. Fica o banco 

requerido desde já concitado a apresentar extrato dos contratos onde 

expressamente conste em qual conta corrente ou poupança, e em que 

data, foram creditados os valores dos empréstimos impugnados pela parte 

autora. Nesse passo, proceda-se com a citação e intimação da reclamada, 

com observância aos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, 

consignando-se expressamente no mandado que se não for contestada a 

ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, nos termos dos artigos 285 e 319 do Código 

de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação conforme a pauta 

do Conciliador. Frustrada a tentativa de autocomposição, iniciar-se-á o 

prazo para oferecimento da defesa. Cumpra-se. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 22 de Fevereiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010190-16.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LAIDES DELBONI DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT12573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ VIEIRA DE SOUZA OAB - MT11261-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se em relação à carta precatória devolvida acostada nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-79.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MILITAO BISPO DE SANTANA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar-se quanto à petição da Reclamada constante no andamento 

retro, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8996 Nr: 1029-36.2006.811.0053

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BASTOS RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 
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OAB:242085/SP, CRISTINA DREYER - OAB:9520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca do seu interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69217 Nr: 908-27.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DO LOTEAMENTO 15 DE NOVEMBRO, MARCOS LEÃO PORTELA, ALZIRA 

DA CONCEIÇÃO SILVA, MARIA DAS DORES NASCIMENTO, ANDERCI 

ANDRE DOS SANTOS, BRUNO RAFHAEL TADEU M. BRANDÃO, EMILIO 

SOARES DE SOUZA, CLEUDES DA COSTA BRANDÃO, CARLOS 

ROBERTO MATIAS, CAMILA FERNANDA COSTA E CUNHA MORAES 

BRANDAO, CRISTIANE MARIA DA SILVA, EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA, 

EDNALDO BISPO DOS SANTOS, ERACI PEDROSO RIBEIRO, IRACI DE 

OLIVEIRA SANTOS, LÁZARA ANTONIA DOS SANTOS, IRIO RODRIGUES 

DE MORAIS FILHO, JEOACAS GOMES DE BRITO JUNIOR, JOSIANE MARIA 

DA SILVA, JOSILAINE DOS SANTOS, JOAO VIANA DE OLIVEIRA, JOSE 

RAMALHO DA SILVA, JURACY CAMPOS, JUAREZ BORGES DA SILVA, 

MANOEL GOMES DE SOUZA, MARINETE CIPRIANO DE OLIVEIRA, MYCHEL 

DEIVE CARVALHO BORGES, RAIMUNDO FERREIRA, RUTH ANTONIA DE 

OLIVEIRA, THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDÃO, VALDEMI 

CIPRIANO DE OLIVEIRA, VALDENOR LOURENÇO PEREIRA, VALMIR 

ALVES DA SILVA, WILSON VILELA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, 

CENTRALCOOP – COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUTORES RURAIS DE 

MATO GROSSO, Espólio de BENEDITA LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Afonso da Costa 

Ribeiro - OAB:1417/MT

 INTIMAÇÃO referente a nomeação de curador especial dos requeridos 

para o Advogado Sr. João Afonso da Costa Ribeiro, que deverá ser 

cientificado do presente múnus, bem como apresentar a defesa dos 

requeridos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-18.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LINETE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000286-18.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LINETE 

RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA, GISELE SILVA NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 16/07/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-03.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LINETE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA OAB - MT0019718A (ADVOGADO(A))

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT11740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000287-03.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:LINETE 

RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA, GISELE SILVA NASCIMENTO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 16/07/2020 

Hora: 13:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . 28 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-85.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000288-85.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:FRANCELINO 

DIAS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-40.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCELINO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000291-40.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:FRANCELINO 

DIAS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 16/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-43.2019.8.11.0017
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Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SERTANEJA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FILHO SOUSA MENDES OAB - MT23288/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PATRICIA DE S F CARMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000740-43.2019.8.11.0017 POLO ATIVO:COMERCIAL 

SERTANEJA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: ANTONIO FILHO SOUSA MENDES POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CEJUSC Data: 20/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI, 786, CENTRO, S FÉLIX 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78670-000 . 27 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-43.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL SERTANEJA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FILHO SOUSA MENDES OAB - MT23288/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

PATRICIA DE S F CARMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO 

JUIZADO REDESIGNADA PARA 20/05/2020 15:00 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 10778 Nr: 1610-96.2005.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Bueno de Derivados de Petróleo 

LTDA, Fabiana de Rezende, Simone de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique o Senhor Gestor sobre a tempestividade do presente recurso.

Sendo tempestivo, interposta a apelação, para contrarrazões ao apelado, 

no prazo de 30 dias, nos termos do § 1º do art. 1010 c/c 183 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34571 Nr: 615-39.2012.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hani Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA NACIONAL 

em desfavor de JOSÉ HANI KARAJÁ.

A parte exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) 

dia.

Nesse sentido, DEFIRO o pedido de suspensão (fl. 32), no mais, atente-se 

Sra. Gestora ao comando descrito ao art. 1238, parágrafo único, da 

CNGC:

 Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

 Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 

(Grifo nosso).

Decorrido o prazo de suspensão, recomendo a Senhora Gestora o integral 

cumprimento do disposto no art. 1.238, parágrafo único, da CNGC, a fim de 

obter maior eficiência na prestação jurisdicional.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43120 Nr: 328-71.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Fernandes Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O, Luiz Carlos Ferreira - OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139324 Nr: 2010-90.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani da Silva Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo.

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fl.101/106), remetam-se os autos ao e. TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146625 Nr: 2898-25.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 754 de 813



 . O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, 

com repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que 

se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. In casu, não se operou a prescrição 

quinquenal, dado o lapso temporal transcorrido entre a data do 

requerimento administrativo (11/05/2018) e a data do ajuizamento da ação 

(15/10/2018).No mais, não havendo preliminares ou outras questões 

prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação 

do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19/08/2020 às 14:20 hrs (MT). Deixo de intimar a advogada da 

parte autora, pois esta já apresentou o rol de testemunhas que pretende 

ouvir. A causídica deve ser advertida para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se pessoalmente a parte 

autora para comparecer à audiência de instrução e julgamento, 

acompanhada de seu advogado.Intime-se a Autarquia requerida da data 

designada.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147137 Nr: 3200-54.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Guida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, 

com repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que 

se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. In casu, não se operou a prescrição 

quinquenal, dado o lapso temporal transcorrido entre a data do 

requerimento administrativo (20/07/2018) e a data do ajuizamento da ação 

(23/11/2018).No mais, não havendo preliminares ou outras questões 

prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação 

do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19/08/2020 às 15:30 hrs (MT). Deixo de intimar a advogada da 

parte autora, pois esta já apresentou o rol de testemunhas que pretende 

ouvir. A causídica deve ser advertida para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se pessoalmente a parte 

autora para comparecer à audiência de instrução e julgamento, 

acompanhada de seu advogado.Intime-se a Autarquia requerida da data 

designada.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147166 Nr: 3220-45.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Nesse sentido a Súmula n.º 85 do STJ.O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 626.489, com repercussão geral, firmou entendimento de 

que “o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a 

qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à 

inércia do beneficiário”. Com isso, reconheceu que inexiste prazo 

decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. In casu, 

não se operou a prescrição quinquenal, dado o lapso temporal 

transcorrido entre a data do requerimento administrativo (17/11/2014) e a 

data do ajuizamento da ação (26/11/2018).No mais, não havendo 

preliminares ou outras questões prejudiciais de mérito, reputo saneado o 

feito, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo como 

ponto controvertido a comprovação do preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria 

rural por idade, quais sejam, o efetivo exercício de atividade rural e o 

tempo de serviço na zona rural a luz do artigo 142 da Lei 8.213/91. 

Considerando que houve o requerimento de produção de prova oral, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 15/07/2020 às 

18:00 hrs (MT). Deixo de intimar a advogada da parte autora, pois esta já 

apresentou o rol de testemunhas que pretende ouvir. A causídica deve 

ser advertida para que proceda em conformidade com o artigo 455, 

parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, cabendo-lhe informar ou 

intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada. Intime-se pessoalmente a parte autora para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, acompanhada de seu 

advogado.Intime-se a Autarquia requerida da data designada.Cumpra-se. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137600 Nr: 941-23.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Istaelma Santos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:OAB/MT 24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33450 Nr: 2171-13.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Latufe Carnevale 

Tufaile - OAB:260590/SP, Rafael Thiago Dias da Silva - OAB:GO - 

263.497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez proposta por VALDIVINO 

BORGES DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Às fls. 79, o causídico da parte autora, veio aos autos e manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito, requerendo assim seu 

arquivamento.
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Eis o breve relatório.

Decido.

 Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requerido à fl. 79.

Dispositivo.

Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147354 Nr: 3312-23.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão 

somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que 

prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Nesse sentido a Súmula 

n.º 85 do STJ.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489, 

com repercussão geral, firmou entendimento de que “o direito fundamental 

ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que 

se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário”. Com 

isso, reconheceu que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial 

de benefício previdenciário. In casu, não se operou a prescrição 

quinquenal, dado o lapso temporal transcorrido entre a data do 

requerimento administrativo (10/10/2014) e a data do ajuizamento da ação 

(10/12/2018).No mais, não havendo preliminares ou outras questões 

prejudiciais de mérito, reputo saneado o feito, nos termos do artigo 357 do 

Código de Processo Civil. Fixo como ponto controvertido a comprovação 

do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, quais sejam, o efetivo 

exercício de atividade rural e o tempo de serviço na zona rural a luz do 

artigo 142 da Lei 8.213/91. Considerando que houve o requerimento de 

produção de prova oral, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19/08/2020 às 15:00 hrs (MT). Deixo de intimar a advogada da 

parte autora, pois esta já apresentou o rol de testemunhas que pretende 

ouvir. A causídica deve ser advertida para que proceda em conformidade 

com o artigo 455, parágrafos 1.º a 3.º do Código de Processo Civil, 

cabendo-lhe informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

da hora e do local da audiência designada. Intime-se pessoalmente a parte 

autora para comparecer à audiência de instrução e julgamento, 

acompanhada de seu advogado.Intime-se a Autarquia requerida da data 

designada.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41817 Nr: 2228-26.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:19.515-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo (fl.80).

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fl.82/95), remetam-se os autos ao e. TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 133996 Nr: 811-67.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFC, ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBdCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:OAB/MT 20220/O, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 Vistos etc.

I - Ciente da prisão civil de Thiago Barbosa da Costa Belém, efetuada em 

27 de fevereiro de 2020 (fls. 146).

 II – Aguarde-se o decurso de prazo (noventa dias) ou o pagamento da 

dívida alimentar devidamente atualizada.

III – Assim sendo, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para 

atualização do débito alimentar de fls. 109/112, de cuja atualização deverá 

ser o executado cientificado.

IV – Considerando a manifestação de fl. 143, intime-se a exequente, por 

intermédio de sua advogada, para manifestar, bem como requerer o que 

entender por direito.

 V - Com a juntada da referida manifestação, sem nova conclusão, 

abram-se vistas ao Ministério Público.

VI – volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, com URGÊNCIA, haja vista processo de réu preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16185 Nr: 459-90.2008.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:OAM/MT Nº 9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que direito, ante ao pagamento dos alvarás de fls. 137/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134445 Nr: 1105-22.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivani Luiz da Silva Soares, Nilo Dias Carvalho, 

Osterno Pereira Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de expedir citação por AR ds executados nos 

endereços fornecidos pela prte autora as fls. 72/73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39056 Nr: 2765-56.2013.811.0017

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 
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OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos para intimação por todo o teor da certidão do oficial de justiça. 

Certifico que, nesta data, em cumprimento ao r. mandado extraído dos 

autos código:136509, compareci ao endereço indicado e lá estando não 

foi possível citar Dervalino Viana Carvalho em virtude do mesmo não 

residir mais no Distrito de Espigão do Leste, sendo informado por 

moradores do local que o mesmo se mudou para o Estado do Pará e não 

deixou endereço, estando portanto em lugar incerto e não sabido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42868 Nr: 143-33.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos para intimação da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que direito, ante ao pagamento dos alvarás de fls. 83/84.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 144558 Nr: 1667-60.2018.811.0017

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Geralda de Carvalho, Espólio de Antonio Alves de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joarisse Vilella da Silva, Leandro Vilela da 

Silva, Igor Hadans Teixeira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Nogueira Filho - 

OAB:31521, Jaqueline Gomes Ponte - OAB:OAB/MT 26237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 Diante do exposto, acolho a preliminar ventilada em sede de contestação, 

a fim de RECONHECER A INCOMPETÊNCIA RELATIVA DESTE JUÍZO, e 

determino a REMESSA dos presentes autos ao Juízo da Comarca de Vila 

Rica - MT, grafando nossas homenagens.Intimem-se. Ciência ao MPE. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providênciasSão 

Félix do Araguaia/MT, 28 de fevereiro de 2020.IVAN LÚCIO 

AMARANTEJuiz de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31123 Nr: 2364-62.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:7006-A, Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora quanto ao pagamento do 

alvará nº 584344-8/2020, expedido no dia 04/02/2020, requerendo o que 

de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139857 Nr: 2363-33.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane Lenhardt Plentz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Caetano Ferreira e Esposa, Gilberto Luiz 

Resende e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296, Oscar José Plentz Neto - OAB:OAB/RS 18.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000806-23.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

HOLDING FFP EIRELI - EPP (REQUERENTE)

DIRCEU MACHADO RODRIGUES (REQUERENTE)

ROQUE DRUNN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOZZOLAN DE LIMA OAB - GO18820 (ADVOGADO(A))

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - MT21342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN CONDE (REQUERIDO)

MANOEL PRIMO ALVES (REQUERIDO)

CREUSA BARBOSA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000806-23.2019.8.11.0017. 

REQUERENTE: DIRCEU MACHADO RODRIGUES, ROQUE DRUNN, HOLDING 

FFP EIRELI - EPP REQUERIDO: MANOEL PRIMO ALVES, CREUSA 

BARBOSA ALVES, CHRISTIAN CONDE Vistos. Em se tratando o pleito 

antecipatório de tutela de evidência, com fulcro no art. 311, IV do CPC, 

esta só será analisada após a juntada da contestação, em virtude da 

normativa estabelecida no parágrafo único do artigo citado, no qual 

impossibilita o deferimento do pleito liminarmente. Dessa forma, Cite-se a 

parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de, não o fazendo, ser considerada revel e presumirem-se 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Após, 

retornem-me os autos conclusos para apreciação da tutela requestada. 

Às providências. Cumpra-se. De Vila Rica/MT para São Félix do 

Araguaia/MT, 28 de Fevereiro de 2020. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-09.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JORGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE DE OLIVEIRA OAB - MT0021304A (ADVOGADO(A))

GLORIA RIBEIRO DIAS SAO JOSE OAB - MT0020220A (ADVOGADO(A))

CLEUBER VIEIRA DE SOUZA OAB - MT26741-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT18017-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000029-09.2017.8.11.0017. REQUERENTE: WESLEY JORGE DA SILVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos, etc. 1. Intime-se a parte 

reclamada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa 

de 10% (dez por cento) incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o 

pagamento no prazo previsto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, acrescido da multa respectiva. 3. Do auto de penhora e de 

avaliação será de imediato intimado o reclamado, na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Vila Rica/MT, na data da assinatura digital. Ivan Lúcio 

Amarante Juiz de Direito em Substituição Legal
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000484-03.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER MARCIA DOS SANTOS DIAS (AUTOR(A))

LOPERCINO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR OAB - MT25158/O (ADVOGADO(A))

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ANTONIO BUZIQUIA (REU)

Magistrado(s):

IVAN LUCIO AMARANTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000484-03.2019.8.11.0017. 

AUTOR(A): ESTHER MARCIA DOS SANTOS DIAS, LOPERCINO DIAS DA 

SILVA REU: CLAUDIO ANTONIO BUZIQUIA Vistos, etc. Trata-se de ação 

de reintegração de posse, proposta por Lopercino Dias da Silva e Esther 

Márcia dos Santos Dias, em face de Cláudio Antônio Buziquia, ambos 

qualificados na inicial. Aduz os requerentes, que em meados de junho de 

2018, adquiriram de Zilmar Rodrigues Couto a propriedade matriculada sob 

o n. 15.750 do CRI de São Félix do Araguaia, com tamanho de 3.246,00 

(três mil e duzentos e quarenta e seis hectares), em sede de contrato de 

compra e venda. Afirmam que desde a aquisição do imóvel, passaram a 

exercer a posse do bem; Descrevem que levaram para propriedade 

algumas galinhas e um casal de Perus, quais noticiam que foram furtados 

da área por um vizinho chamado Oscar Plentz, quando estavam em 

viagem para Capital do Estado de Goiás. Ademais, pontua que quando 

estava retornado de viagem foi surpreendido por uma ligação, de outro 

vizinho informando que o requerido estava realizando o deslocamento de 

seus pertencentes que encontravam na fazenda para outra propriedade, 

fato esse ocorrido em 23/05/2019, bem como registrou boletim de 

ocorrência. Desta forma, alega que vem sendo esbulhado pelo réu, razão 

que pleiteou em sede liminar de reintegração de posse; Outrossim, pediu 

justiça gratuita, ante a incapacidade financeira de a parte autora custear 

as despesas processuais. (ID. 20720484). Em decisão judicial foi 

determinado que, parte autora emendasse inicial, com finco de 

comprovasse a necessidade da assistência de Justiça Gratuita (ID n. 

21824960). Emenda a inicial, reiterando o pedido de justiça gratuita e não 

sendo o caso, requer o pagamento das custas ao final da lide (ID n. 

22331422). Em nova decisão, o juízo, verificando atentamente os autos, 

percebeu não ser o caso de deferimento da gratuidade, razão de indeferiu 

o pedido, e determinou a intimação da parte autora para recolher as 

custas no prazo de 15 (quinze) dias. (ID n. 23702063). Manifestação 

autoral requerendo o parcelamento das despesas processuais (ID n. 

24557188). Destarte, considerando a manifestação da parte autora, o 

juízo considerou favorável o pleito de determinou o parcelamento das 

custas iniciais em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, bem como 

se realizasse auto de constatação do oficial de justiça, para melhor 

análise da liminar (ID n. 28492883). Informações da parte autora 

declarando o pagamento do primeiro parcelamento e despesa do meirinho 

(ID n. 29148995). Relatório do meirinho, informando que foi devidamente 

cumprido o auto de constatação (ID n. 29543056). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Decido. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse ajuizada por Lopercino Dias da Silva e Esther Márcia Santos Dias 

em face de Cláudio Antônio Buziquia e Outros, devidamente qualificados 

nos autos. Da análise precisa dos autos, observo que o feito deve ser 

arquivado no estado em que se encontra, a fim de que a parte autora 

regularize a situação processual, senão vejamos: Verifica-se que o 

presente feito, estar a deliberar da mesma área que vem sendo discutido 

nos autos de n. 2358-74.2018.811.0017 – código n. 145713 (sistema 

APOLO), nesta Comarca, que tem como partes Cláudio Antônio Buziquia e 

Oscar José Pletz Filho, assim se fazendo necessário o reconhecimento da 

continência entre os feitos. Nesse sentido já se manifestou o e. TJMT. 

Vejamos: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE 

LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JÁ JULGADA – 

INOCORRÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC 

PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As ações 

POSSESSÓRIAS de reintegração de posse e interdito proibitório, apesar 

de em ambas se buscar a proteção da posse, possuem fundamentos 

diferentes com consequências diversas, razão pela qual não há falar em 

LITISPENDÊNCIA. A tutela POSSESSÓRIA reclama a convergência dos 

requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera 

probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. Na 

hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos 

autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelos 

Autores/Agravados e, em contrapartida, o Réu/Agravante não trouxe 

contraprova capaz de desconstituir as razões e provas acostadas pelos 

Agravados, ou demonstrar melhor posse sobre a área objeto da disputa. 

(N.U 1001197-63.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 18/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018). Assim, de análise, 

necessário se faz o reconhecimento da ocorrência da continência, nos 

termos do art. 56 do CPC, “Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais 

ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, 

mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”. Nesses 

termos, verifica que ambas as demandas posta em Juízo (uma no sistema 

Apolo e no PJe) dizem respeito às mesmas causa de pedir, bem como 

mesma área, posta em litigio, sendo que do feito de cód. 145713, 

encontra-se em tramite desde 2018, bem como fora deferido o pedido 

liminar naquele feito. Assim sendo, nos termos do art. 57, do CPC, 

determino a reunião de ambos os feitos para julgamento conjunto. 

Destarte, considerando que ambos os feitos tramitam em sistemas 

diversos, e verificando a sua incompatibilidade, bem como, aquele feito 

(cód. 145713) tramita desde agosto de 2018, vejo necessário o 

arquivamento do presente feito e distribuição no mesmo sistema daquele. 

Assim sendo, e com fundamento na Resolução nº 03/2018 – PRES do 

TJMT, o sistema PJE, em seu art. 13, DETERMINO o arquivamento dos 

autos, com o cancelamento da distribuição, por ser medida que se 

reclama. Em seguida, adote requerente, as providencias que se fizerem 

necessárias, parra correta distribuição na forma física, conforme §2º, do 

art. 13 da Resolução n. 03/2018 – PRES do TJMT. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, na data da assinatura 

digital. IVAN LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito em substituição Legal

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000068-66.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO GIAMPIETRO MORALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000068-66.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA 

DE MELO REQUERIDO: FABIANO GIAMPIETRO MORALES 1. Vistos. 2. 

Intimem-se as partes para manifestação, especificando as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, conclusos 

para designação de audiência, caso necessário, ou prolação da sentença. 

4. Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 

13 de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000261-81.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000261-81.2019.8.11.0039. REQUERENTE: CELSO JUARES DA SILVA 

REQUERIDO: EDUARDA CAIRES DA SILVA 1. Vistos. 2. Intimem-se as 
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partes para manifestação, especificando as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, conclusos para 

designação de audiência, caso necessário, ou prolação da sentença. 4. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos/MT, 13 

de fevereiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000139-34.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOE TEOTONIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000139-34.2020.8.11.0039. REQUERENTE: EDNILSON PEREIRA 

REQUERIDO: NOE TEOTONIO PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de “Ação de 

Interdição com pedido de curatela provisória”, ajuizada por EDNILSON 

PEREIRA em face de NOÉ TEOTÔNIO PEREIRA, devidamente qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a nomeação do 

autor como curador provisório ao interditando. 2. Narra o requerente, em 

síntese, ser filho do interditando Noé Teotônio Pereira, o qual sofreu 

Acidente Vascular Cerebral (AVC), e, em decorrência da idade, restaram 

sequelas de demência, depressão e apresenta quadro da doença 

Alzheimer. 3. Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Noé Teotônio 

Pereira impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez 

que a sua saúde, bem como, sua tenra idade, requer cuidados contínuos 

conforme relatos na exordial. 4. Assim, em virtude do interditando ser 

incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, o Requerente deseja se tornar curador especial deste para 

prestar-lhe a assistência privada. 5. Vieram os autos conclusos. 6. É o 

breve relatório. Decido. 7. Inicialmente, RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320, e neste caso, em 

especial, o disposto nos artigos 747 e 750, todos do Código de Processo 

Civil, afastada a aplicação do art. 330 do mesmo diploma legal. 8. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao requerente, nos termos do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. 9. DETERMINO que o feito tramite 

com prioridade por se tratar de pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, I, 

do CPC e Estatuto de Idoso – Lei n° 10.741/2013. 10. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 11. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. 12. Assim, DEFIRO 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. 13. Diante dos documentos 

trazidos aos autos, nomeio o autor Ednilson Pereira como Curador 

Provisório de Noé Teotônio Pereira, mediante compromisso, para 

acompanhar todos os termos do processo. 14. Ressalto o caráter 

temporário da tutela de urgência, podendo ser alterada. 15. Intime-se o 

Curador ora nomeado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça 

em cartório para assinar o termo de compromisso, conforme art. 759 do 

CPC. 16. Cite-se e intime-se o interditando para comparecer perante este 

Juízo no dia 23/06/2020, às 13h30min., para entrevista minuciosa do 

interditando (art. 751 do CPC). 17. FIXO o prazo de 10 (dez) dias, para o d. 

advogado da Requerente, apresentar rol das pessoas a serem ouvidas. 

18. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá certificar se o 

interditando encontra-se em condições de locomoção para se apresentar 

em Juízo, no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da audiência. 19. Com 

as informações, conclusos. 20. Conste do mandado, cientificando-a de 

que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência supra, 

poderá impugnar o pedido (art. 752 do CPC). 21. Oficie-se o INSS, para 

que em 10 (dez) dias, informe este Juízo se o interditando, recebe algum 

benefício previdenciário. Em caso positivo, que seja remetida cópia do 

prontuário e laudo médico, para ser juntado a estes autos. 22. Vista ao 

Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, art. 752, § 1°, do CPC. 23. 

Intimem-se. 24. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de janeiro de 2020. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000389-04.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA BANDEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI CORREIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000389-04.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ELZA MARIA BANDEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: JURACI CORREIA DE SOUZA Vistos. 1. Cuida-se de 

Ação de interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de 

tutela, ajuizada por ELZA MARIA BANDEIRA DE SOUZA, esposa, em face 

de JURACI CORREIA DE SOUZA, atualmente com 59 (cinquenta e nove) 

anos de idade, na qual se requer a sua nomeação como curadora. 2. A 

inicial foi instruída com os documentos ID. 19941030. 3. Ao receber a 

inicial, ante a existência da verossimilhança das alegações, bem como do 

receio de dano irreparável, foi concedida a tutela antecipada, nomeando 

ELZA para exercer o múnus da curatela provisória (ID. 19962517). 4. Em 

ID. 20124308, procedeu-se com a citação pessoal do curatelado. 5. 

Audiência realizada em 12/06/2019, onde a curadora foi entrevistada, bem 

como fora determinada a realização de estudo psicossocial in loco (ID. 

20955840). 6. Contestação por negativa geral acostada em ID. 20990623. 

7. Outrossim, acostou-se o laudo psicossocial confeccionado pela equipe 

multidisciplinar do juízo (ID. 22344305). 8. Instado o representante do 

Ministério Público manifestou-se requerendo a procedência da ação (ID. 

22584246). 9. Vieram os autos conclusos. 10. É o resumo do necessário. 

11. Fundamento e decido. 12. De início compete acentuar que os 

elementos de convicção que resultaram na interdição do requerido 

portador de deficiência em decorrência do uso do álcool (CID 10- F32.2, 

CID 10- 164.0, CID 10- F10.8.), que limitam seu completo discernimento e o 

exercício regular da vida civil. 13. Da análise dos autos forçoso concluir 

que a requerente é a parente mais próxima do interditado, seu esposo, 

inclusive em termos de afinidade, pois com este convive, que reúne 

melhores condições para desempenhar aludido encargo. 14. Saliente-se, 

em segundo lugar, que o decreto de interdição requer que o estado de 

alienação seja prolongado, duradouro, permanente, habitual, não bastando 

passageiro distúrbio das faculdades psíquicas. Por outro lado, não é 

mister que esse distúrbio seja ininterrupto; ainda que o paciente apresente 

lúcidos intervalos, deve ser interdito. Ou melhor, como adverte Carvalho 

Santos, precisamente porque tem mais intervalos, períodos de aparente 

lucidez, deve ele ser interdito. 15. Em sendo assim, para a decretação da 

interdição de mister a falta do necessário discernimento para os atos da 

vida civil, compreensiva de todos os casos de insanidade mental, 

permanente e duradoura, caracterizada por graves alterações das 

faculdades psíquicas. 16. Pois bem, ficou sobejamente comprovado no 

bojo dos autos que realmente o interditando não tem condições para reger 

sua pessoa e seus bens. 17. Realizado estudo psicossocial (ID 

22344305), constatou-se que a Sra. Elza encontra-se apta ao exercício do 

encargo de curadora do interditando, tendo sido consignado pela equipe 

multidisciplinar que o curatelado, está incapacitado para o exercício dos 

atos da vida civil, conforme laudos médicos disponibilizados nos autos que 

a residência apresentava condições satisfatórias de higiene e 

organização, bem como que o senil está adaptado à casa e rotina da 

família, estando amparado pela esposa para levá-lo ao médico, sempre 

que necessita, que as intervenções da requerente foram essenciais para 

que o interditando tivesse a vida preservada. 18. Portanto, as provas 

coligidas aos autos, além da oitiva da requerente e do interditando dão 

conta da impossibilidade do Sr. Juraci Correia de Souza em exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, vez que é portador de alienação mental 

que o torna absolutamente incapaz de compreender seus atos e 

manifestar livremente sua vontade, sendo a interdição ora requerida, 

medida que se impõe. 19. O art. 1.775 §§ 1º e 2º do CC/02 determina que a 

curatela recairá sobre cônjuge ou companheiro, pai ou mãe e 

descendentes (nesta ordem) e o § 3º preconiza que na falta destes 

parentes caberá ao Juiz a escolha de curador idôneo. 20. Embora a 

finalidade primordial da curatela seja a proteção dos interesses 

patrimoniais do curatelado, no caso dos autos, esse múnus representa 

também a necessidade de prover todos os cuidados pessoais do 

interditando. 21. Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, com 
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fundamento na norma inserta no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido exordial a fim de determinar a interdição JURACI 

CORREIA DE SOUZA, bem como confirmando a nomeação de ELZA 

MARIA BANDEIRA DE SOUZA como sua legítima curadora, nos termos dos 

arts. 487, inciso I, e 755, inciso I e II do Código de Processo Civil. 22. O 

curador ora nomeado deverá prestar compromisso definitivo no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 759 do Código de Processo Civil. 23. 

Em obediência ao disposto no art. 107 da LRP, art. 1.184 do citado digesto 

adjetivo e no art. 9.°, inciso III, do Código Civil, registre-se a presente 

sentença no cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca e 

publique-a na imprensa local, se tiver, e na oficial (Diário da Justiça 

Eletrônico), por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra 

publicação. 24. Dispenso o curador ora nomeado de prestar caução ou 

especialização em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do 

interditado, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil e 

1.190 do Código de Processo Civil. Deve, contudo, prestar contas 

anualmente da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado, sob risco de 

ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755 usque 

1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. 25. Sem condenação em 

custas e despesas processuais. 26. Preclusas as vias recursais e 

adotadas as providências supra, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. 27. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT, 11 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 86831 Nr: 1064-18.2018.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME, MARCIO 

MACIEL DA SILVA, MARCOS MACIEL DA SILVA, SANDRA MARA 

FARINHA, CLEIDE GONÇALVES DE MATOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Vistos.2.Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 

por Banco do brasil S/A em desfavor de Maciel da Silva & CIA LTDA - ME, 

ambos qualificados nos autos.3.DEFIRO o requerimento apresentado pela 

parte exequente, razão pela qual DETERMINO que seja expedido mandado 

de penhora e avaliação do bem indicado.4.Cientifique-se o executado na 

ocasião que poderá este no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação 

da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que 

comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao exequente 

[art. 847, CPC].5.Ressalto que o senhor Oficial de Justiça com respaldo no 

princípio da celeridade processual deverá observar quando do 

cumprimento do mandado o rol de bens impenhoráveis [art. 833, CPC].6.Na 

mesma oportunidade acaso não sejam encontrados bens passíveis de 

penhora deverá o executado ser intimado para que no prazo de 10 (dez) 

dias indique bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, V, CPC 

sob pena de aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito 

em execução [art. 774, parágrafo único, CPC]. 7.Consigno que acaso não 

encontre bens penhoráveis em poder da pessoa jurídica deverá o oficial 

de justiça descrever na certidão os bens que guarnecem o 

estabelecimento do executado. Elaborada a lista, o executado ou seu 

representante legal será nomeado depositário provisório [art. 836, §2º, 

CPC].8.Acaso penhorados quaisquer dos bens descritos no art. 840, II, 

CPC e ausente depositário judicial, ficarão os bens em poder exequente, 

devendo o Sr. Meirinho lavrar-se termo a ser juntado nos autos. [Art. 840, 

II, §1º, CPC].9.Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes 

para que se manifestem, no prazo igual de 15 (quinze) dias. 10.Não sendo 

encontrados bens para serem penhorados no endereço indicado pela 

exequente, independentemente de nova decisão, a parte autora será 

intimada para diligenciar em busca da localização dos bens ou indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito – art. 485, III.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-95.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTON LUCAS ALVES MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL PIMENTA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARTINS GOMES OAB - MG0085907A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000273-95.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ERIVELTON LUCAS 

ALVES MAIA REQUERIDO: COMERCIAL PIMENTA LTDA - ME Vistos. É 

certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos 

Juizados Especiais Cíveis: “Art. 8º São deveres do Juiz Leigo: VI - 

determinar as providências necessárias para que os atos processuais se 

realizem nos prazos legais;” Nas movimentações ID nº 26350650 e ID nº 

27678216, a empresa reclamada juntou os comprovantes de depósito 

judicial das duas parcelas, demonstrando o cumprimento parcial da 

obrigação, ou seja, resta uma parcela a ser paga. Destarte, determino que 

a parte reclamada junte o comprovante de pagamento da terceira parcela 

totalizando assim a quitação integral do débito e eventual satisfação do 

crédito. Determino o prazo de 10 dias, sob pena de continuidade do feito 

sob execução. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. 

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a 

presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 

11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 29/01/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Cumpra-se. São 

José dos Quatro Marcos-MT, 28/01/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010308-97.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (ADVOGADO(A))

GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO OAB - MT0016305A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA APARECIDA TELES IZIDORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Processo: 

8010308-97.2016.8.11.0039. EXEQUENTE: REGINA CELIA SABIONI 

LOURIMIER EXECUTADO: ANGELICA APARECIDA TELES IZIDORIO Vistos. 

É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos 

Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, apreciando os pedidos de 

produção de provas e determinando a realização de outras que entenda 

necessárias;” conforme art. 9º,I, a) do citado Provimento. E considerando 

a necessidade de manifestação da requerente para prosseguimento do 

deito, é que OPINO realização de diligência para DETERMINAR a intimação 

da requerente, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias informando 

se tem interesse na continuidade do feito, sob pena de arquivamento. Com 

o cumprimento da determinação supra, e a fim de sanar eventual alegação 

de prejuízo, fazendo nova conclusão. Submeta-se o presente a 
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Meritíssima Juíza de Direito para apreciação e homologação, para efeito do 

disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT 31/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte 

que determino sua concretização em todos os seus termos. Cumpra-se. 

31/01/2020 Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-22.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO BELBEN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Processo: 

1000446-22.2019.8.11.0039. INTERESSADO: ADALBERTO BELBEN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, AGENTE DE TRIBUTOS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Considerando a decisão proferida pela Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, que decidiu que serão julgados como repetitivos três 

recursos sobre o tema tratados nos presentes autos, quais sejam: REsp 

1.692.023, REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, bem como determinou a 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a questão determino, em 

cumprimento à decisão proferida no Tribunal Superior, que se aguarde em 

Secretaria até a comunicação acerca da modificação da ordem 

determinada por aquela Corte. Aguarde-se em Secretaria no lote de 

processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 

Superior. Remeto o presente a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Intimem-se São José dos Quatro Marcos/MT 

27/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo 

Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela 

qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3 Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos-MT, 27/01/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-62.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR XAVIER DE SENE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL CAMARGO MOREIRA (REQUERIDO)

FRANCISCO DELOSMAR G DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS Processo: 

1000271-62.2018.8.11.0039. REQUERENTE: DEVAIR XAVIER DE SENE 

REQUERIDO: NORIVAL CAMARGO MOREIRA, FRANCISCO DELOSMAR G 

DE OLIVEIRA Vistos. É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da 

lavra do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição 

do Juiz Leigo nos Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, 

apreciando os pedidos de produção de provas e determinando a 

realização de outras que entenda necessárias;” conforme art. 9º,I, a) do 

citado Provimento. E considerando que a necessidade de instrução 

processual, mediante produção de prova testemunhal, para possibilitar o 

julgamento do feito por este Juiz Leigo, é que RECOMENDO a conversão 

do julgamento em diligência para: DETERMINAR a intimação das partes 

para manifestarem se tem interesse na realização de audiência de 

instrução e julgamento ou julgamento antecipado do mérito. Advertindo, 

desde já que caso manifestem interesse na audiência de instrução e 

julgamento poderão arrolar até 3 (três) testemunhas cada parte. Após 

cumprimento faça-se nova conclusão. Submeta-se a presente ao (à) 

Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito para apreciação e homologação, para 

efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT 12/02/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-26.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000254-26.2018.8.11.0039. REQUERENTE: VITAL MOTOS 

LTDA - ME REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do 

Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz 

Leigo nos Juizados Especiais Cíveis: “Art. 8º São deveres do Juiz Leigo: 

VI - determinar as providências necessárias para que os atos 

processuais se realizem nos prazos legais;” É cediço, conforme determina 

a lei complementar estadual nº 14, de 16 de janeiro de 1992, que dispõe 

sobre a Administração Direta e Indireta no Estado de Mato Grosso, 

conforme o artigo 10º: “Art. 10 º O Sistema Administrativo Estadual terá a 

seguinte estrutura organizacional básica: (Nova redação dada pela LC 

413/10) I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA: 2. Órgãos Institucionais: 2.1. 

Procuradoria-Geral do Estado;” Sendo assim, como a Procuradoria Geral 

do Estado compõe a Administração Direta do Estado de Mato Grosso, não 

possui personalidade jurídica própria para figurar no polo da presente, 

estando diretamente vinculada ao Estado de Mato Grosso. Destarte 

determino o prazo de 10 dias, para que o requerente retifique o polo 

passivo da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. 

São José dos Quatro Marcos/MT 14/02/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz 

Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual determino sua 

concretização em todos os seus termos. 3. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 14/02/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000254-60.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. DE LIMA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON SOUZA MILER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000254-60.2017.8.11.0039. REQUERENTE: A. R. DE LIMA & 

CIA LTDA - EPP REQUERIDO: EMERSON SOUZA MILER Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de dano moral e material 

proposta por A. R. DE LIMA & CIA LTDA - EPP, em face de EMERSON 

SOUZA MILER, devidamente qualificados nos autos. As partes pleiteiam 

pela homologação de acordo realizado em manifestação (ID nº 14322773), 

em que o requerido concordou em pagar o valor de R$ 28.000,00 (vinte e 

oito mil reais) a título de resolução do conflito em oito parcelas. Passado o 

prazo de suspensão do feito, a parte requerente se manifestou pelo 

julgamento do feito com resolução do mérito em virtude do cumprimento do 

acordo. Devidamente juntado os comprovantes vieram os autos 

conclusos. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e 

passo a julgar antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. Verifico que as 

cláusulas do acordo extrajudicial realizado encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais. Conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. Mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, assim, havendo auto composição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Ante o exposto, com fulcro no art. 57 da lei 

9.099/95 e no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO e autocomposição, e, em consequência JULGAR 

EXTINTO o presente feito com resolução de mérito nos termos do artigo 

487, III, a, do Código de Processo Civil. Consigno ainda que em caso de 

descumprimento do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios 

jurídicos adequados para eventual execução. Remeto o presente a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 31/01/2020 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 31/01/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-05.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

V JOSE VIEIRA - FARMACIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CESAR VALVERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000764-05.2019.8.11.0039. REQUERENTE: V JOSE VIEIRA - 

FARMACIA - ME REQUERIDO: ALEXANDRE CESAR VALVERDE Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de cobrança, em que a empresa requerente pleiteia o valor de R$ 

11.607,07 (onze mil seiscentos e sete reais e sete centavos). A 

requerente dispõe que efetuou venda de produtos para o requerente nos 

anos de 2009 à 2011. Diz que o requerente não saldou a obrigação. 

Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua contestação o requerido suscita preliminar de prescrição e no 

mérito rebate todos os argumentos da peça inicial Em sede de impugnação 

a contestação a empresa requerente rebate os argumentos contestatórios 

e reitera os pedidos da petição inicial. Vieram os autos conclusos. À luz 

dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Da 

preliminar de mérito de prescrição; O requerido suscitou preliminar de 

mérito de prescrição, tendo em face que as cobranças são dos anos de 

2009 à 2011. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela prescrição. A prescrição é um instituto que visa à regular a 

perda do direito d acionar judicialmente, devido ao decurso de determinado 

período de tempo O direito material violado dá origem à pretensão, que é 

deduzida em juízo por meio da ação. Extinta a pretensão, não há ação. 

Portanto, a prescrição extingue a pretensão, extinguindo também e 

indiretamente a ação: “Artigo 189 - Violado o direito, nasce para o titular a 

pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem 

os artigos 205 e 206”. No caso em tela a obrigação iniciou-se em 2009 e 

fincou-se em 2001, tendo sido promovida apenas em 2019, ou seja, 8 

(oito) anos depois, sendo que o artigo 206 do Código Civil e o artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõem que o prazo é de 5 (cinco) 

anos. No presente caso em tela verifica-se que a demanda foi atingida 

pelo instituto da prescrição. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio 

a respeito do assunto: “TJ-MG - Apelação Cível AC 10133150045226001 

MG (TJ-MG) Jurisprudência • Data de publicação: 11/09/2019 EMENTA 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTAS 

PROMISSÓRIAS - PRESCRIÇÃO - ARTIGO 206 § 5º , I CÓDIGO CIVIL . Nos 

termos do art. 206 , § 5º , I , do Código Civil , a ação de cobrança lastreada 

em nota promissória prescrita, prescreve em 05 (cinco) anos.” Não há 

como ocorrer o recebimento da presente demanda em ação monitória, pelo 

fato de os juizados especiais serem incompetentes para o julgamento de 

demanda quando o rito previsto no Código de Processo Civil, pois é 

específico e incompatível com o rito sumaríssimo. Na ação monitória, o 

objetivo do embargado/requerente é a conversão de documento 

comprobatório de dívida em título executivo judicial, com previsão de 

embargos próprios e dilação probatória incompatível com os princípios 

específicos previstos na Lei nº 9.099/95. Assim, inviável o 

prosseguimento do feito na forma pleiteada pelo requerente da peça 

nascedoura, diante da incompetência deste juízo. Quando são propostas 

as ações no Sistema Especial, a parte autora é intimada para a audiência 

de conciliação e, simultaneamente, a parte contraria também é citada para 

a mesma audiência, onde não restando frutífera, terá a segunda 

audiência, a qual será de instrução e julgamento. A ação monitoria (artigos 

700 à 702 do Código de Processo Civil), possui diferença de ritos não 

suportados pelo juizado. Pois, na monitória o procedimento é específico, 

ou seja, na ação monitória, estando à petição inicial devidamente instruída, 

o juiz deferirá de plano a expedição de mandado de pagamento, de 

entrega da coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, 

sendo citado apenas para pagamento sem que se realize audiência, 

podendo o réu oferecer embargos, fato este que não condiz com as 

normas do juizado. Nessa esteira é o entendimento de Eduardo OBERG: 

“Se a matéria em debate possuir rito próprio e específico no Código de 
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Processo Civil fica afastada a competência da Lei nº 9.099/95; assim, 

incabíveis nos Juizados, por exemplo, ações de prestação de contas, de 

exibição de documentos, de consignação, monitória e qualquer outra que 

tenha rito separado na legislação processual geral e extravagante; 

também considero não haver, em Juizados, medida cautelar, pois com rito 

próprio no Código de Processo Civil.” (OBERG, Eduardo. Os juizados 

especiais cíveis e a lei 9.099/95. Doutrina e Jurisprudência do STF, STJ e 

dos Juizados Cíveis. 2ª Edição. Brasília: Lumen Juris, 2009, p. 21). Nas 

palavras sempre seguras e sábias de Fernando da Fonseca Gajardoni, 

verbis: “Na ação monitória, diferente do procedimento comum, o réu já é 

citado para pagamento, com a possibilidade de oposição de embargos 

monitórios (arts. 701 e 702 do Código de Processo Civil), sem que se 

realize a audiência prévia de conciliação (334 do Código de Processo 

Civil)” (Fredie Didier - Coleção Novo CPC - Doutrina Selecionada - v.1 - 

Parte Geral (2016)). A propósito, extrai-se do Enunciado nº 8 do FONAJE: 

“As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais” Outro não é o pensamento 

jurisprudencial, opus citatum: “AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO E ESPECÍFICO. Incompatibilidade com o rito do Juizado. Princípios 

da simplicidade, informalidade e celeridade que desrecomendam a adoção 

de novo ritual. Sentença confirmada. Recurso improvido.” (Recurso nº 

01597518297, Juizado Especial de Passo Fundo, Rel. Dr. Pedro Celso Dal 

Prá. J. 18.06.97, un.). “A ação monitória não é da competência do Juizado 

Especial". (Conflito de competência nº 829, 3ª Câmara Civil do TJSC, Itajaí, 

Rel. Des. Amaral e Silva, 02.04.96). Também não é compatível com os 

princípios que norteiam o juizado Especial, em especial, o da celeridade, 

simplicidade e informalidade. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

reconhecimento do instituto da PRESCRIÇÃO, em face do arcabouço 

probatório dos autos; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 31/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 31/01/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010352-58.2012.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA VALVERDE PERES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO HONORATO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010352-58.2012.8.11.0039. EXEQUENTE: CONCEICAO 

APARECIDA VALVERDE PERES EXECUTADO: SIMAO HONORATO DE 

ALMEIDA Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

pedido de dano moral e material proposta por VALDINEI PEREIRA DA 

COSTA, em face de LOJAS RENNER S.A, devidamente qualificados nos 

autos. As partes pleiteiam pela homologação de acordo realizado em 

manifestação (ID nº 22506047), em que a requerida concordou em pagar o 

valor de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais), 

Devidamente juntado os comprovantes vieram os autos conclusos. Nesse 

quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz 

na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial realizado encontram-se regulares e preenche os requisitos 

legais. Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, assim, havendo 

auto composição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 57 da lei 9.099/95 e no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO e autocomposição, 

e, em consequência JULGAR EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Remeto o presente a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 31/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 31/01/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000165-24.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IURI SEROR CUIABANO OAB - MT10838-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISON CESAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000165-24.2017.8.11.0011. REQUERENTE: RAFAEL VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: GEISON CESAR DE OLIVEIRA Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, proposta por RAFAEL VIEIRA DA SILVA em face de GEISON 

CESAR DE OLIVEIRA. Em atenção a manifestação da parte requerente ID 

nº 22810996 solicitou a extinção do feito, acarretando desistência. O 

artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;” 

Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência 

do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o 

exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face da 

desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código 

de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente projeto 

de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos 

do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 

Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 
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remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 31/01/2020 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 31/01/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-11.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA FRANCISQUETE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000018-11.2017.8.11.0039. REQUERENTE: SANDRA MARIA 

FRANCISQUETE VIEIRA REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Tutela de Urgência Antecipada proposta por SANDRA MARIA 

FRANCISQUETE VIEIRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Consta 

na peça exordial que a requerente sofre com Sindrome Nefrótica (CID 10: 

N04.9) razão pela qual necessita, com urgência do medicamento, 

CICLOSPORINA 100 MG sob pena de prejuízo a sua saúde. Ao se dirigir 

até a farmácia de alto custo, foi informada que o medicamento estava em 

falta, motivo pelo qual busca tutela judicial. Junto com a inicial vieram 

documentos. Logo após o ajuizamento da ação, adveio decisão judicial na 

qual a R. magistrada deferiu a tutela provisória de urgência, entendendo 

estarem preenchidos os requisitos necessários. Contudo o requerido 

descumpriu a decisão liminar. Foi informado o descumprimento, motivo pelo 

qual foi necessário busca dos valores em conta do requerido. A busca foi 

exitosa e os valores foram levantados em alvará judicial, conforme nos 

autos virtuais. O requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação apresentando a teoria da reserva do possível e que não pode 

desrespeitar as leis orçamentárias e no mérito requer a improcedência do 

pedido. Em sede de impugnação a contestação a requerente rebateu os 

argumentos contestatórios dos requeridos, pugnando julgamento 

antecipado da lide. À luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Passo a análise do mérito. Ao mérito. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

Neste contexto, sopesada a postulação do requerente, não se tem por 

desnecessária a instrução processual, devendo o feito ser apreciado 

consoante à prova pré-constituída constante nos autos, retratada na 

documentação que instruiu a inicial. De proêmio, insta consignar que a 

saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Constituição 

da República Federativa do Brasil, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas, sendo que o Poder Público tem o dever constitucional de 

zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não 

tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. Esta 

norma não há de ser vislumbrada como apenas mais uma regra jurídica 

inócua e sem efetividade. A saúde é direito de todos, direito inalienável e 

subjetivo, sendo que, em paralelo, é dever do Estado; se este não age no 

amparo da diretriz traçada pela regra, o direito à saúde do cidadão não 

será, por isto, afetado. Noutras palavras, é preciso que se aja visando a 

evitar que os princípios e fundamentos da república virem letra morta. Os 

serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público (federal, estadual 

ou municipal), são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, não 

podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma 

integral e incondicional. Nesse pórtico, trago à baila os ensinamentos de 

Alexandre de Moraes, em sua obra Direito Constitucional, 9ª edição, 

Editora Jurídico Atlas, São Paulo, 2001, pág. 637/638, verbis: “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196), sendo de relevância 

pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, 

também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF, art. 197)”. É 

de se registrar que o direito à saúde, inclui a obrigação de o Pode Público 

de fornecer medicamentos e demais meios indispensáveis ao tratamento 

de portadores de moléstias graves, notadamente quando há 

demonstração da hipossuficiência dessas pessoas, entendimento este 

que decorre do dever Estatal à prestação da saúde de forma universal e 

igualitariamente. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “É dever do Estado, à 

luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício, 

pelo cidadão, do direito à saúde.” (TJMT – Apelação Cível nº 67585/2010. 

Rel: Des. Márcio Vidal Data do Julgamento: 08-02-2011).” Ainda: A 

Constituição Federal assegura a todos os cidadãos atendimento integral 

aos serviços públicos de saúde, por ser este um dos direitos 

fundamentais que objetivam garantir a dignidade da pessoa humana.” 

(TJMT – Apel. Cível nº 86709/2010 e 54184/2009). (...) 3. O poder público 

tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando 

total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento.” (Mandado de Segurança 46970/2011, Rel. Dr. 

Gilberto Giraldelli, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2011. Por oportuno, vale citar os 

seguintes dispositivos constitucionais: “Art. 5° - Todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: § 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. “Art. 6° - São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” Não menos importante, o direito social, dentre 

os direitos fundamentais, se notabiliza pela finalidade de realizar a justiça 

distributiva, de sorte que o indivíduo originariamente privado dos direitos 

fundamentais, que lhe é imanente, teria nos direitos sociais elencados na 

Constituição Federal o meio de alcançar o desenvolvimento de uma vida 

digna. Afinal, os ditos direitos sociais, pertencentes à segunda geração 

dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos do que a 

igualdade entre os homens. Logo, além do direito social garantido pela 

Constituição Federal de 1988, tem ele a proteção contida no artigo 2º da 

Lei n. 8.080/90, que imputa ao Estado, entenda-se: União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições 

indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde. Veja-se: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do 

Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 

e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 

acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação”. Para corroborar o raciocínio exposto 

acima, convém citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 

O direito à percepção de tais medicamentos decorre de garantias 

previstas na Constituição Federal, que vela pelo direito à vida (art. 5º, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 764 de 813



caput) e à saúde (art. 6º), competindo à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios o seu cuidado (art. 23, inciso II), bem como a organização da 

seguridade social, garantindo a “universalidade da cobertura e do 

atendimento”. (art. 194, parágrafo único, I) . (...)” Deste modo, resta 

patente a obrigação do requerido em fornecer a medicação pleiteada pelo 

requerente na exordial. Relativamente à imposição de multa pelo 

descumprimento do julgado proferido, a denominada "astreinte", em casos 

similares, não vislumbro necessidade de sua fixação, uma vez a que a 

medida liminar já fora cumprida de forma coercitiva. Logo, tendo em vista a 

imprescindibilidade do procedimento pleiteado, OPINO pelo fornecimento o 

requerido ESTADO DE MATO GROSSO quanto ao medicamento pleiteado 

CICLOSPORINA 100 MG ; Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, OPINO por JULGAR PROCEDENTE o pedido 

vertido na petição inicial, em favor da requerente, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas. Sem condenação 

em custas, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. Remeto 

o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

de Direto nos termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 

270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem condenação em custas, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 

7.603/2001. Sem sucumbências. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT 27/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos os seus 

termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/01/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-83.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO DEOLINDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI INTERNET S.A. (REQUERIDO)

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000429-83.2019.8.11.0039. REQUERENTE: CLAUDINO 

DEOLINDO DOS SANTOS REQUERIDO: OI BRASIL TELECOM, OI INTERNET 

S.A. Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c pedido de 

exibição de documentos, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do 

ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Aduz o requerente que é titular da linha telefônica nº (65) 

3251-2275. Alega que estão sendo descontados valores indevidos 

referente a serviços não solicitados. Requer ainda o pedido de exibição de 

documentos em virtude da hipossuficiência do consumidor. Em sede de 

audiência de conciliação estando ambas as partes presentes, restou 

infrutífera. A empresa reclamada juntou contestação totalmente alheia ao 

processo, inclusive sendo endereçada a comarca da capital sob o nº 

10053604920198110001. Fora apresentada impugnação a contestação. 

Ao mérito. Em que pese à contestação ter sido tempestiva, foi juntada 

peça de outro processo que não ha qualquer relação com os presentes 

autos virtuais. Sendo assim, constatado o equívoco por parte da empresa 

reclamada é clara sua responsabilidade de zelo processual, o que não 

ocorreu no presente caso, infringindo o disciplinado no artigo 77 do Código 

de Processo Civil e seguintes. Vejamos o entendimento jurisprudencial dos 

tribunais pátrios a respeito do assunto: “TJ-MG - Apelação Cível AC 

10000170059653001 MG (TJ-MG) Jurisprudência • Data de publicação: 

11/04/2017 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROCESSO ELETRÔNICO - CONTESTAÇÃO 

JUNTADA EM PROCESSO DIVERSO - REVELIA - RECURSO - ANÁLISE 

SOMENTE DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - INOVAÇÃO RECURSAL - 

PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE FATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

NÃO CONHECIDO. 1. Incumbe ao advogado zelar pela correta inclusão de 

documentos no sistema PJE, verificando se os arquivos anexados são, de 

fato, relativos ao processo que se pretende peticionar. 2. Correta a 

decisão do magistrado que decretou a revelia quando, por equívoco do 

advogado, a contestação foi juntada em processo diverso. 3. A análise da 

apelação interposta por réu revel nos autos originários deve se limitar às 

matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício pelo magistrado, 

sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar 

contestação aos pedidos iniciais. 4. Recurso não conhecido.” A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo335). Ante o exposto, 

OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de DECRETAR A REVELIA da requerente a efetuar 

o pagamento do valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido 

pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, ambos a contar da propositura da 

ação; III - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/01/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-72.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEU SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIETTE RIBEIRO 89884086168 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000087-72.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ARGEU SOARES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ELIETTE RIBEIRO 89884086168 Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer cominado com danos morais. Aduz o 

requerente que contratou a empresa reclamada e entregou seu veículo 

FLASH/MV TEEN 50 juntamente com o CRVL para a devida realização do 

serviço, contudo, a empresa requerida reteu o veículo e não o devolveu 

até a presente data e nem realizou os reparos contratados. Não cumpriu a 

medida liminar. O requerente pleiteia indenização por danos morais e 

aplicação de multa em face do descumprimento liminar. Devidamente citada 

conforme ID nº 20312361 a empresa requerida não compareceu a 

audiência de conciliação, nem apresentou contestação, incidindo assim no 

instituto da revelia. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do 

mérito. Ao mérito. Dispõe o artigo 20, da Lei nº 9.099/95, verbis: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” 

Portanto, tendo a empresa requerida deixando de comparecer à audiência 

de conciliação, e oferecer contestação tornou-se revel. Os autores Marisa 

Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha Chimenti, in Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais Federais e Estaduais, Editora Saraiva, 9ª Ed, vol. 15, 

tomo II, São Paulo: 2011, lecionam que: “Não comparecendo o demandado 

a qualquer das audiências designadas, há presunção relativa de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor. É o primeiro efeito da revelia.” 

No caso, não tendo a empresa requerida comparecido na audiência de 

tentativa de conciliação hão de presumirem-se verdadeiros os fatos 

alegados, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No tocante 

ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de DECRETAR A REVELIA da empresa requerida, 

CONDENANDO-A a proceder à obrigação de fazer devolvendo o veículo 

FLASH/MV TEEN 50 juntamente com o CRVL; II – Restituição do valor de 

R$700,00 (setecentos reais) pagos a título de prestação do serviço, 

devidamente atualizados; III - R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 

STJ); IV – Pela manutenção da liminar concedida com aplicação de multa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pelo descumprimento diário; V - 

Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

30/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 30/01/2020 . Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-29.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AURENILTA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000937-29.2019.8.11.0039. REQUERENTE: AURENILTA MARIA 

DO NASCIMENTO SOUSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança, proposta por AURENILTA MARIA DO 

NASCIMENTO SOUSA em face de BANCO BRADESCO Em atenção a 

manifestação da parte requerente ID nº 28761828 solicitou a extinção do 

feito/arquivamento em face do falecimento da autora, acarretando 

desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” 

Ante o exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face 
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da desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 21/02//2020 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 21/02//2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-14.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

AURENILTA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000937-29.2019.8.11.0039. REQUERENTE: AURENILTA MARIA 

DO NASCIMENTO SOUSA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança, proposta por AURENILTA MARIA 

DO NASCIMENTO SOUSA em face de BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA.Em atenção a manifestação da parte requerente ID nº 

28763303 solicitou a extinção do feito/arquivamento em face do 

falecimento da autora, acarretando desistência. O artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: VIII - homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 

90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 26/02//2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 26/02//2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-62.2014.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA BAPTISTA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010192-62.2014.8.11.0039. REQUERENTE: MARIZA BAPTISTA 

DOS REIS REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação anulatória de débitos c/c reparação por danos 

morais, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus da prova no 

rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da 

empresa requerida no valor de R$ 28.960,00 (Vinte e oito mil e novecentos 

e sessenta reais). Aduz a requerente que é titular da linha telefônica nº 

(65) 3251-2602. Alega que ao tentar efetuar compra mediante crédito na 

praça foi impedida em virtude de negativação no valor de R$ 155,57 (cento 

e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Diz ainda que já 

havia pagado a dívida mas por não ter o comprovante resolveu pagar 

novamente, contudo seu nome continuou nos órgãos de proteção de 

crédito.Requer indenização por danos morais. Em decisão fundamentada o 

MM (ª) Juiz (a) de Direito entendeu pelo deferimento da tutela antecipada 

para determinar a EXCLUSÃO do nome da requerente do banco de dados 

dos órgãos de proteção ao crédito. Em sua contestação a empresa 

requerida pugna pela total improcedência dos pedidos da peça inicial. Em 

peça de impugnação a contestação a requerente rebate os argumentos 

contestatórios da empresa e requer que seja a demanda julgada 

totalmente procedente. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise do mérito. Deferida a inversão do ônus probatório, a 

empresa requerida trouxe elementos que não se demonstram suficientes 

para comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de contrato 

assinado nem muito menos outro tipo de elemento probatório que 

embasasse suas argumentações, apenas telas sistêmicas. Sustenta em 

sua contestação ainda que pode ter sido vítima de fraude de terceiros, o 

que afastaria sua responsabilidade. Contudo, o Código Civil juntamente 

com o Código de Defesa do Consumidor são claros a ressaltar que a 

teoria que vigora nessa relação é a teoria do risco objetivo, o que não 

afasta a responsabilidade da empresa requerida de indenizar o 

consumidor prejudicado. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio 

atual a respeito do assunto: “TJ-RS - Recurso Cível 71005429758 RS 

(TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 03/03/2016 EMENTA Alega a 

autora a alteração indevida no valor do plano OI TV, de R$49,90 para 

R$71,19, e a impossibilidade de cancelamento da assinatura através do 

sistema de call center. Sobreveio sentença em fls. 65/67, julgando 

parcialmente procedente a demanda, determinando o direito da autora a 

rescindir o contrato sem pagar a multa de fidelização, e invalidando as 

faturas a partir do mês de agosto de 2013. Competia à requerida afastar o 

direito do demandante, consoante inciso II , do artigo 333 , do CPC , ônus 

do qual não se desincumbiu, apresentando defesa genérica, e telas 

sistêmicas consideradas evidências unilateral. A ausência de provas 

consistentes leva o juízo a acolher as alegações da consumidora. A falha 

na prestação de serviço da ré permite a rescisão contratual sem a 

incidência da multa de fidelização. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível 
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Nº 71005429758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 01/03/2016).” No tocante ao 

dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para o fim de 

CONDENAR a empresa requerida OI S/A a suspender definitivamente a 

cobrança do valor de R$ 155,57 (cento e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e sete centavos); II – R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 

STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – Pela 

manutenção da liminar deferida; IV – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010192-91.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX PIRES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010192-91.2016.8.11.0039. REQUERENTE: ALEX PIRES 

BORGES REQUERIDO: BRADESCARD Vistos. Trata-se de ação de 

cobrança, proposta por ALEX PIRES BORGES em face de BRADESCARD. 

Em atenção a manifestação da parte requerente ID nº 22109000 solicitou a 

extinção do feito acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII 

- homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 

FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT 27/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos os seus 

termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-68.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR STORTI (REQUERENTE)

VALDEMAR STORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010060-68.2015.8.11.0039. REQUERENTE: VALDEMAR 

STORTI, OSCAR STORTI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Trata-se de ação anulatória de débito c/c danos morais, proposta por 

VALDEMAR STORTI e OSCAR STORTI em face de BANCO BRADESCO. 

Em atenção a manifestação dos requerentes ID nº 18545058 solicitou a 

extinção do feito acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII 

- homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 

FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 
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posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT 27/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com 

esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença 

confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos os seus 

termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010313-22.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CARLOS FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DA SILVA OAB - MT2994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010313-22.2016.8.11.0039. EXEQUENTE: ADAO CARLOS 

FAGUNDES EXECUTADO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de 

reparação por danos morais e justiça gratuita no rito da lei nº 9.099/95, 

onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Aduz o requerente 

que No dia 22 de junho de 2016, recebeu um comunicado do Serasa 

Experian, onde era cobrada a quantia de R$ 388,83 (trezentos e oitenta e 

oito reais e oitenta e três centavos), com vencimento para o dia 02 de maio 

de 2016, referente a financiamento, contrato nº 415249771000087FI. Diz 

ainda que ao tentar efetuar compra na praça mediante crédito, que lhe foi 

negado sofreu humilhação, pois teve a certeza que seu nome estava com 

anotação. Alega desconhecer a dívida e requer indenização por danos 

morais. Em sua contestação a empresa requerida diz que o débito se trata 

de contrato de cartão de crédito, requer a total improcedência dos pedidos 

bem como condenação por litigância de má-fé do requerente. Estando 

ambas as parte requerente na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em peça de impugnação a contestação a requerente rebate os 

argumentos contestatórios da empresa e requer que seja a demanda 

julgada totalmente procedente. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise do mérito. Ao mérito. O princípio da vulnerabilidade expõe 

a discrepância de igualdade entre as partes, sendo necessária a 

colocação do consumidor em um patamar isonômico com as empresas de 

grande poderio, sendo assim necessário o reconhecimento da 

inferioridade do consumidor, razão pela qual, de acordo com o arcabouço 

probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 inclino-me ao deferimento da 

justiça gratuita em face da requerente. Por estar caracterizada a relação 

de consumo nos presentes autos, ensejando consequentemente a sua 

hipossuficiência, inclino-me a decretação da inversão do ônus da prova 

em favor da requerente, nos moldes do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. 

Deferida a inversão do ônus probatório, a empresa requerida não trouxe 

elementos que demonstram suficientes para comprovar suas alegações, 

não trouxe nenhum tipo de contrato assinado nem muito menos outro tipo 

de elemento probatório que embasasse suas argumentações. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: “TJ-BA - 

80007907520178050052 (TJ-BA) Jurisprudência • Data de publicação: 

19/02/2019 EMENTA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DA BAHIA 6ª Turma Recursal Processo: RECURSO INOMINADO 

n. 8000790-75.2017.8.05.0052 Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal 

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA Advogado (s): PAULO EDUARDO 

PRADO RECORRIDO: JUDITH DA SILVA ARAUJO Advogado (s):CARLOS 

IGOR DA SILVA GOMES ACORDÃO RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AUTORA QUE POSSUI CARTÃO JUNTO AO BANCO RÉU 

APENAS PARA REALIZAR SAQUE DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

ABERTURA DE CONTA CORRENTE NÃO SOLICITADA PELA 

APOSENTADA, COBRANDO-LHE TAXAS E TARIFAS POR TAL SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. 

DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM SOPESADO. 

SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

n. 8000790-75.2017.8.05.0052, em que figuram como recorrente BANCO 

BRADESCO SA e como recorrida JUDITH DA SILVA ARAUJO”. No tocante 

ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida BANCO BRADESCO a 

suspender definitivamente a cobrança do valor de R$ 388,83 (trezentos e 

oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), em virtude da ausência de 

comprovação da ocorrência da contratação; II – R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data 

(súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – 

Pela desconsideração do andamento ID nº 22296550; IV – Pelo julgamento 

com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. 

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a 
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presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 

11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 27/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010013-26.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 8010013-26.2017.8.11.0039. EXEQUENTE: TAIZE DOS SANTOS 

EXECUTADO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. É 

certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos 

Juizados Especiais Cíveis: “Art. 8º São deveres do Juiz Leigo: VI - 

determinar as providências necessárias para que os atos processuais se 

realizem nos prazos legais;” Na movimentação ID nº 20072139, a empresa 

reclamada juntou o comprovante do depósito judicial, demonstrando o 

cumprimento integral da obrigação. O reclamante pugnou pelo 

levantamento do valor depositado nos autos, conforme petição lançada na 

movimentação ID nº 9897708. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o inciso II, do artigo 924 e 925, c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução de mérito. Expeça-se alvará em nome do patrono da 

requerente para proceder ao levantamento do valor depositado nos autos 

ID nº 20072139, devidamente atualizado. Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 

27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-21.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE GOMES CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010035-21.2016.8.11.0039. REQUERENTE: MARCELINO 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: LUCIENE GOMES CAMPOS Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Estando 

ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera em virtude 

da falta de consenso entre ambos. Trata-se de ação de cobrança no rito 

da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a condenação da requerida 

no valor de R$ 12.840,00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais). Aduz o 

requerente que efetuou negociação com a requerida, e esta efetuou a 

entrega de um cheque no valor de R$ 12.840,00 (doze mil, oitocentos e 

quarenta reais), com vencimento para o dia 15/09/2015, sendo-o do Banco 

do Brasil S/A, agência 2505-4, nº 850650 e no dia combinado não efetuou 

o pagamento. Estando ambas partes na audiência de conciliação restou 

infrutífera em virtude da falta de consenso entre ambos. Em sua peça 

contestatória a requerente pugna pela total improcedência dos pedidos da 

inicial. Em sede de impugnação a contestação o requerente reitera os 

pedidos da petição inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise da preliminar de mérito. Da preliminar de agiotagem; O 

ônus probatório incumbe a quem alega, essa é a regra disposta no artigo 

373 do Código de Processo civil, vejamos: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito 

do autor.” Desta forma, não aprecio nos autos nenhum conteúdo 

probatória juntado pela requerida que comprove a atividade argüida de 

agiotagem, motivo pela qual vislumbro o afastamento da preliminar 

suscitada. Ao mérito. No tocante a denunciação a lide levantada pela parte 

requerida, o artigo 10 da Lei nº 9.099/95 não restam dúvidas quanto à 

impossibilidade de intervenção de terceiros e assistência no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, vejamos a jurisprudência dos tribunais 

superiores a respeito do assunto: “TJ-RS - Recurso Cível 71007058191 

RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 18/12/2017 EMENTA 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NO ÂMBITO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 10 DA LEI N. 9.099 /95. EXCLUSÃO, DE 

OFÍCIO, QUANTO AO PONTO. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71007058191, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 15/12/2017).” 

Quanto ao que cerne o ponto central da demanda, a parte requerida não 

trouxe elementos comprobatórios de suas alegações, ficando evidente a 

objetividade do arcabouço probatório dos autos. Salutar é o princípio da 

abstração do cheque que dispõe que os direitos decorrentes do título de 

crédito são abstratos, não dependendo do negócio que deu origem ao 

título. Nada mais é do que um aspecto da autonomia, pois o próprio título 

também é desvinculado da causa. Vejamos o entendimento jurisprudencial 

pátrio: “TJ-RS - "Apelação Cível" AC 70082432105 RS (TJ-RS) 

Jurisprudência • Data de publicação: 30/09/2019 EMENTA CHEQUE. 

ABSTRAÇÃO. AUTONOMIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. 

TERCEIRO DE BOA-FÉ. O cheque é ordem de pagamento à vista e não 

desgarra de seus alicerces: autonomia, literalidade e abstração. Por isso, 

as obrigações decorrentes do cheque subsistem independentemente da 

causa originária. Caso concreto em que, em virtude da aplicação dos 
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princípios da autonomia e da abstração, as exceções pessoais da 

emitente são inoponíveis ao terceiro de boa-fé que se encontre de posse 

da cártula. Assim, como não restou demonstrada a existência de conluio 

entre endossante e endossatário, não há falar em ilicitude na indicação do 

título para protesto.Apelação desprovida.(Apelação Cível, Nº 

70082432105, Décima Segunda Câmara Cível.” Ante o exposto, OPINO: I - 

Pelo julgamento procedente da pretensão contida no pedido inicial para 

CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 12.840,00 

(doze mil, oitocentos e quarenta reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; II - Pelo julgamento 

com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. 

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a 

presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 

11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 27/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-19.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETIMA MORAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA TEIXEIRA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000679-19.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ARLETIMA MORAIS 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: FLAVIA TEIXEIRA NUNES Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de 

cobrança de luz e água com pedido liminar no rito da lei nº 9.099/95, onde 

o requerente pleiteia a condenação da requerida no valor de R$ 1.918,90 

(mil novecentos e dezoito reais e noventa centavos). Aduz a requerente 

que efetuou contrato verbal de locação com a requerida que não vem 

honrando o compromisso de pagamento de luz e água da residência. Diz 

que tentou resolver amigavelmente, mas não obteve êxito. Em análise ao 

pedido de tutela antecipada a MMª Juíza de Direito desta comarca decidiu 

pelo deferimento, inaudita altera parte, a fim de DETERMINAR a 

SUSPENSÃO do corte de energia até o termino da presente ação ou 

ulterior deliberação. Estando apenas a requerente na audiência de 

conciliação restou. Saliente-se que a requerida também deixou de 

apresentar contestação. Ao mérito. Dispõe o artigo 20, da Lei nº 9.099/95, 

verbis: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz.” Portanto, tendo a requerida deixando de comparecer à audiência 

de conciliação e apresentação de contestação, tornou-se revel. Os 

autores Marisa Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha Chimenti, in Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais Federais e Estaduais, Editora Saraiva, 9ª Ed, 

vol. 15, tomo II, São Paulo: 2011, lecionam que: “Não comparecendo o 

demandado a qualquer das audiências designadas, há presunção relativa 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor. É o primeiro efeito da 

revelia.” No caso, não tendo a requerida comparecido na audiência de 

tentativa de conciliação e nem apresentado defesa hão de presumirem-se 

verdadeiros os fatos alegados, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as 

partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, 

OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de DECRETAR A REVELIA da requerente a efetuar 

o pagamento do valor de R$ 1.918,90 (mil novecentos e dezoito reais e 

noventa centavos) devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao 

mês, ambos a contar da propositura da ação; III - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 27/11/2019 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-21.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CESAR CABALHEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO OAB - GO47435 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000362-21.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARCIO CESAR 

CABALHEIRO DE CARVALHO REQUERIDO: EDUCARE GESTAO DE 

EDUCACAO LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

MARCIO CESAR CABALHEIRO DE CARVALHO em face da EDUCARE 

GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME. Em atenção a manifestação da parte 
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requerente ID nº 22416758 solicitou a extinção do feito, acarretando 

desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” 

Ante o exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face 

da desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 27/11/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-62.2011.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS VITAL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000362-21.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARCIO CESAR 

CABALHEIRO DE CARVALHO REQUERIDO: EDUCARE GESTAO DE 

EDUCACAO LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta por 

MARCIO CESAR CABALHEIRO DE CARVALHO em face da EDUCARE 

GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME. Em atenção à manifestação da parte 

requerente ID nº 22297979 solicitou a extinção do feito, acarretando 

desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência 

da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” 

Ante o exposto, OPINO pelo julgamento sem resolução de mérito em face 

da desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas. Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e 

artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 27/11/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010069-30.2015.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS FRANCISQUETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D ANDREATI PECAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JORGE PEREIRA DA SILVA OAB - SP162930 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010069-30.2015.8.11.0039. EXEQUENTE: LUIS CARLOS 

FRANCISQUETI EXECUTADO: D ANDREATI PECAS - ME Trata-se de 

execução por quantia certa proposta por LUIS CARLOS FRANCISQUETI, 

em face de D ANDREATI PECAS - ME, ambos qualificados nos autos. As 

partes pleiteiam pela homologação de acordo realizado em manifestação 

de ID 8236533, em que o executado concordou em pagar o valor de: 1ª no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com vencimento para o dia 

26/06/2017 e a 2ª no valor de R $ 3.000,00 (três mil reais), com 

vencimento para o dia 26/07/2017, ambas mediante depósito bancário, sob 

pena de multa de 20% (vinte) por cento, correção monetária pelo IGP-M e 

juros de mora de 1% ao mês, desde a data do vencimento da obrigação. O 

depósito dos valores será realizado no Banco do Brasil, Agência 2505-4, 

Conta Corrente 12382-x, CPF nº 021.937.331-04, titular Rafael Herrera de 

Oliveira. Os comprovantes vieram os autos conclusos. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial realizado encontram-se regulares e preenche os requisitos 

legais. Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, assim, havendo 

auto composição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 57 da lei 9.099/95 e no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO e autocomposição, 

e, em consequência JULGAR EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Remeto o presente a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 27/11/2019 

Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da 

Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000326-76.2019.8.11.0039. REQUERENTE: GIOVANI MENDES 

DA SILVA REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

reclamação com obrigação de fazer cominado com pedido de danos 

materiais e morais no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de R$ 15.151,20 (quinze mil 

cento e cinquenta e um reais e vinte centavos). Resumidamente, aduz o 

requerente que na data de 26/11/2018, realizou a aquisição pela internet a 

assinatura da revista Superinteressante, pelo prazo de 1 ano e 6 meses, 

no valor de R$ 226,80, parcelado em 6x no cartão de crédito. Aduz que a 

revista nunca foi entregue, nem de maneira virtual, sendo inclusive 

efetuado parte dos pagamentos em seu cartão de crédito. Em análise ao 

pedido de tutela antecipada a MMª Juíza de Direito desta comarca decidiu 

pelo indeferimento, tendo em vista não vislumbrar os requisitos legais 

necessários, contudo, deferiu a justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. Em sua contestação a empresa requerida suscita preliminar de 

inépcia da inicial e no mérito pugna pelo afastamento do ônus probatório e 

diz não estar configurada responsabilidade civil bem como dano moral. 

Presente ambas as partes em audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua impugnação a contestação o requerente rebate todos os 

argumentos ventilados na contestação. Presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, passo a análise da preliminar de mérito. Da preliminar de inépcia 

a inicial: Alega a empresa requerida preliminar de inépcia a inicial em vista 

de entender ausente documentos comprobatórios das alegações. 

Contudo, tal preliminar não deve prosperar, uma vez que o requerente 

trouxe em sua peça inicial documentos comprobatórios que embasam 

suas alegações, restando assim afastada a inépcia. Ao mérito. Deferida a 

inversão do ônus probatório a empresa requerida não trouxe elementos 

que não se demonstram suficientes comprovar suas alegações, não 

trouxe nenhum tipo de meio probatório que embasasse suas alegações. 

Destarte ainda, o requerente junto comprovante de pagamento em seu 

cartão de crédito na sua peça inicial. Fica evidenciada a falha na 

prestação do serviço, uma vez que o produto/serviço foi pago e não foi 

entregue. Vejamos a jurisprudência pátria a respeito do assunto: “TJ-PR - 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 

000484833201581600180 PR 0004848-33.2015.8.16.0018/0 (Acórdão) 

(TJ-PR) Jurisprudência • Data de publicação: 25/07/2016 EMENTA 

ASSINATURA DE REVISTA ? VALORES COBRADOS, SEM ENTREGA DO 

PRODUTO ? FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ?- INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA ? REQUERIDA QUE NÃO PROVA A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS ? DANOS MORAIS DEVIDOS ? SENTENÇA MANTIDA. Recurso 

conhecido e desprovido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, 

por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso 

interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0004848-33.2015.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: FERNANDA DE QUADROS 

JORGENSEN GERONASSO - - J. 13.07.2016).” No tocante ao dano moral 

se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa 

forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de Determinar 

a extinção da relação jurídica bem como condenar da empresa requerida a 

efetuar o pagamento dos valores já descontados em dobro, os seja R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 STJ); II - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 27/01/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/01/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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OLIVEIRA ARAUJO CAMPOS REQUERIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 

TOCANTINS - UNITINS, EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO 

CONTINUADA LTDA Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos 

morais, tutela antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus da prova no 

rito da lei nº 9.099/95, onde a requerente pleiteia a condenação da 

empresa requerida no valor de R$ 28.960,00 (Vinte e oito mil e novecentos 

e sessenta reais). Aduz a requerente que concluiu o curso de 

administração nas empresas requeridas e até a presente data não 

recebeu seu diploma, o que vem lhe causando prejuízos. Diz que buscou 

solução administrativamente, mas não obteve êxito. Em decisão 

fundamentada o MM Juiz de Direito entendeu pelo indeferimento da tutela 

antecipada ante a ausência dos requisitos necessários. Em sua 

contestação a empresa requerida FUNDACAO UNIVERSIDADE DO 

TOCANTINS – UNITINS suscita preliminares de ausência de obrigação de 

pedido de fazer, incompetência dos Juizados Especiais, Incompetência da 

comarca e da citação nula e no mérito requer total improcedência dos 

pedidos da peça inicial. Em peça de impugnação a contestação a 

requerente rebate os argumentos contestatórios da empresa requerida 

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS – UNITINS e requer que no 

mérito seja a demanda julgada totalmente procedente. Em sua contestação 

a empresa requerida EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA 

LTDA suscita preliminar de perda do objeto, ilegitimidade para figurar no 

polo passivo e prescrição e no mérito requer que sejam julgados 

improcedentes todos os pedidos. Em peça de impugnação a contestação a 

requerente rebate os argumentos contestatórios da empresa requerida 

EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA e requer que no 

mérito seja a demanda julgada totalmente procedente. Presente as partes 

em audiência de conciliação não obtiveram êxito. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, passo a análise da preliminar de mérito. Da 

preliminar de inépcia em virtude do pedido de obrigação de fazer; Suscita 

a reclamada UNITINS a preliminar de inépcia da inicial em virtude da falta do 

pedido da obrigação de fazer. Contudo não deve prosperar, pois a peça 

inicial trás os pedidos e possui sequência lógica, o que afasta tal 

preliminar. Da incompetência dos juizados especiais em virtude da 

personalidade jurídica da reclamada e da incompetência da comarca de 

São Jose dos Quatro Marcos; Em que pese a empresa reclamada UNITINS 

levantar a preliminar de incompetência dos juizados, em virtude de possuir 

personalidade jurídica de fundação essa não merece prosperar, pois os 

juizados especiais da fazenda cíveis e da fazenda pública são 

competente para apreço das demandas. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio: “TJ-SC - Conflito de Competencia CC 93548 SC 

2000.009354-8 (TJ-SC) Jurisprudência • Data de publicação: 02/02/2001 

EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FUNDAÇÃO 

MANTENEDORA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 

As fundações mantenedoras de instituições de ensino superior dotadas 

de natureza jurídica de direito privado, por não se incluírem nas exceções 

declinadas no cabeço do art. 8º da Lei nº 9.099 /95, podem ser 

demandadas perante o juizado especial.” No que toca ao ponto do lugar 

para proposição da demanda, o Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 101, I, bem como o artigo 4, III são claros a permitirem o consumidor 

a propor a demanda em seu domicílio: "TJ-RN - Apelação Cível AC 

20150025194 RN (TJ-RN) Jurisprudência • Data de publicação: 

20/02/2018FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS UNITINS. 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR COM NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO 

PRIVADO. AÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA, QUE PODE SER 

PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO AUTOR. ARTIGO 101 DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR . CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO 

RECURSO. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM. Agravo de 

Instrumento. Ação indenizatória. Fundação Universidade do Tocantins 

Unitins. Competência. Natureza jurídica de direito privado da instituição de 

ensino superior. Ação de natureza consumerista. A ação de 

responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser 

proposta no domicílio do autor. Artigo 101 do Código de Defesa do 

Consumidor . Decisão reformada. Recurso provido, de plano. (TJ/RJ - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0061246-75.2012.8.19.0000 Relator: Des. 

Marco Antonio Ibrahim, Julgado em 03.12.2012.” Da preliminar de nulidade 

da citação; Não deve prosperar, pois, de acordo com o Código de 

Processo Civil e também o Código de Defesa do Consumidor não existe a 

necessidade da citação pessoal via oficial de justiça para a pessoa do 

reitor. A citação via correios é a regra e somente será feita via oficial de 

justiça quando frustrada. Da preliminar de prescrição trienal; Suscita a 

segunda reclamada EDUCON preliminar de prescrição trienal, dizendo que 

não se trata de relação de consumo e deve ser aplicada a regra do Código 

Civil. Contudo, vislumbra-se que o caso é salutar de seara consumerista, 

sendo assim verifico o afastamento da prescrição trienal e aplicação da 

prescrição presente no Código de Defesa do Consumidor, que é 

quinquenal. Assim o prazo prescricional do fato do produto ou serviço a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prescreve em cinco anos. “STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 995890 RN 2007/0240925-9 (STJ) 

Jurisprudência • Data de publicação: 21/11/2013 EMENTA PRESCRIÇÃO. 

CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO 

MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição 

para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é 

de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC . 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” Finalizada a analise das 

preliminares passo ao mérito. É evidente a falha na prestação do serviço 

conforme acordado entre as partes. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor juntamente com a teoria da responsabilidade objetiva 

corroboram o entendimento. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio 

dos tribunais brasileiros: “TJ-DF - 07026184820188070009 DF 

0702618-48.2018.8.07.0009 (TJ-DF) Jurisprudência • Data de publicação: 

02/07/2019 EMENTA UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

TOCANTINS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRELIMINAR DE 

INOVAÇÃO RECURSAL. DEMORA NA EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO 

MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 

QUANTUM COMPENSATÓRIO. MANUTENÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DA 

ENTIDADE. AUTARQUIA PÚBLICA ESTADUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

1. Considerando os princípios da congruência, do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa e, ainda, para não haver supressão de 

instância, é vedado à parte a inovação recursal. 2. As instituições de 

ensino gozam de autonomia didático-científica e administrativa, consoante 

o artigo 207 da Constituição Federal, não cabendo ao Judiciário intervir 

nos critérios das universidades, salvo latente ilegalidade. Por outro lado, 

nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação judicial 

(CF, art. 5º, XXXV), sobretudo quando a alegada ilegalidade atribuída a 

entidade universitária se referir a atos de gestão, e não propriamente à 

sua autonomia universitária. 3. O lapso temporal de quase sete anos para 

expedição do diploma de conclusão de curso superior, gera, 

indubitavelmente, dano moral e acarreta o dever de compensar, pois a 

demandante experimentou frustração, medo e aflição em face do 

procedimento da instituição de ensino, já que era justa a sua expectativa 

de obter o respectivo certificado de conclusão de curso e poder gozar de 

todas as oportunidades e benefícios dele decorrentes. 4. O quantum 

compensatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias 

peculiares ao dano sofrido sem, contudo, promover o enriquecimento sem 

causa da vítima. 5. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso 

da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.” No 

tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 
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dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente da pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de Determinar a expedição do diploma bem como condenar as 

empresas requeridas solidariamente a efetuarem o pagamento no importe 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 STJ); III - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 27/01/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 27/01/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-76.2017.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GARCIA CRAVEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINELMA JOSE DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000143-76.2017.8.11.0039. REQUERENTE: FABIO JUNIOR 

GARCIA CRAVEIRO REQUERIDO: EDINELMA JOSE DA COSTA Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.. Trata-se de 

ação de cobrança cominada com danos morais no rito da lei nº 9.099/95, 

onde o requerente pleiteia a condenação da requerida no valor de R$ 

12.818,45 (doze mil e oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco 

centavos). Aduz o requerente que efetuou contrato de locação de imóvel 

com a requerida que não efetuou o pagamento do último mês de aluguel, 

bem como contas de luz e aguá. Diz que tentou resolver amigavelmente, 

mas não obteve êxito. Estando apenas o requerente na audiência de 

conciliação restou infrutífera. Saliente-se que a requerida também deixou 

de apresentar contestação. Ao mérito. Dispõe o artigo 20, da Lei nº 

9.099/95, verbis: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Portanto, tendo a requerida deixando de 

comparecer à audiência de conciliação e apresentação de contestação, 

tornou-se revel. Os autores Marisa Ferreira dos Santos e Ricardo Cunha 

Chimenti, in Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais e Estaduais, 

Editora Saraiva, 9ª Ed, vol. 15, tomo II, São Paulo: 2011, lecionam que: “Não 

comparecendo o demandado a qualquer das audiências designadas, há 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. É o 

primeiro efeito da revelia.” No caso, não tendo a requerida comparecido na 

audiência de tentativa de conciliação e nem apresentado defesa hão de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo335)." No tocante aos danos morais, estes surgem em consequência 

de uma conduta ilícita ou injusta que venha a acarretar sentimento 

negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver não houve a 

configuração de danos morais, mas sim dissabores do dia a dia. Assim, 

estou convicto de que inexistindo prova nos autos da ocorrência de algum 

fato gerador do dano moral, pois tal fato não tem o condão de causar, por 

si só, danos morais à parte autora não ultrapassando os limites dos 

transtornos da vida cotidiana, causando-lhe mero aborrecimento. Ressalto 

que a vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se 

agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu 

entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos 

morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a 

personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos 

por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, 

Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O dano 

moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição 

espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, 

pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a 

conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 775 de 813



seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.? (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)." Ante 

o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de DECRETAR A REVELIA da 

requerente a efetuar o pagamento do valor de R$ 2.818,45 (dois mil e 

oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) devidamente 

corrigido pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, ambos a contar da 

propositura da ação; III - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/11/2019 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/11/2019. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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(ADVOGADO(A))

CHARLES KLEBER RODRIGUES OAB - MT0015876A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000198-27.2017.8.11.0039. REQUERENTE: REINALDO 

OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de dano moral e material 

proposta por REINALDO OLIVEIRA SANTOS, em face de BANCO CETELEM 

S.A, devidamente qualificados nos autos. As partes pleiteiam pela 

homologação de acordo realizado em manifestação (ID nº25640459), em 

que a requerida concordou em pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) a título de resolução do conflito. Devidamente juntado os 

comprovantes vieram os autos conclusos. Nesse quadrante processual, e 

à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da 

demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial realizado encontram-se regulares e preenche os requisitos 

legais. Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, assim, havendo 

auto composição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 57 da lei 9.099/95 e no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO e autocomposição, 

e, em consequência JULGAR EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Remeto o presente a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/01/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000044-38.2019.8.11.0039. REQUERENTE: VALDINEI PEREIRA 

DA COSTA REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c pedido de dano moral e material 

proposta por VALDINEI PEREIRA DA COSTA, em face de LOJAS RENNER 

S.A, devidamente qualificados nos autos. As partes pleiteiam pela 

homologação de acordo realizado em manifestação (ID nº 26136912), em 

que a requerida concordou em pagar o valor de R$ 3.0000,00 (três mil 

reais). Devidamente juntado os comprovantes vieram os autos conclusos. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Verifico que as cláusulas do acordo 

extrajudicial realizado encontram-se regulares e preenche os requisitos 

legais. Conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o acordo não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 
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consonância com os ditames legais. Mister discorrer que a atividade 

jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação social por meio da 

solução dos litígios que lhe são submetidos a julgamento, assim, havendo 

auto composição entre as partes nada mais resta senão homologá-lo. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 57 da lei 9.099/95 e no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO e autocomposição, 

e, em consequência JULGAR EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito nos termos do artigo 487, III, a, do Código de Processo Civil. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Remeto o presente a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 27/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 27/01/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000720-83.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. C. COLCH?ES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000720-83.2019.8.11.0039. REQUERENTE: DIONE KAROLINE 

GONCALVES HOLANDA REQUERIDO: J. A. C. COLCH?ES LTDA - ME 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, proposta por DIONE KAROLINE 

GONCALVES HOLANDA em face de J. A. C. COLCH?ES LTDA - ME. Em 

atenção a manifestação da parte requerente ID nº 27258778 solicitou a 

extinção do feito, acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII 

- homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 

FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 28/01/2020 Thiago Máximo da 

Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com 

a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual determino sua 

concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo para 

interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 28/01/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-57.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELY DURANTE DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000045-57.2018.8.11.0039. REQUERENTE: TATIELY DURANTE 

DE MIRANDA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

anulatória de débitos c/c reparação por danos morais, tutela antecipada, 

justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, 

onde a requerente pleiteia a condenação da empresa requerida no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Aduz a requerente que adquiriu plano de 

telefonia móvel, que prometia ligações ilimitadas para qualquer operadora e 

3gb de internet 3G. Diz ainda que o serviço foi falho e a empresa 

requerida cobra dívida por fidelidade que diz não existir no contrato de 

prestação de serviços, no valor de R$ 711,36 (setecentos e onze reais e 

trinta e seis centavos). A empresa requerida inseriu o nome da requerente 

nos órgãos de proteção de crédito.Requer indenização por danos morais. 

Em decisão fundamentada o MM (ª) Juiz (a) de Direito entendeu pelo 

deferimento da tutela antecipada para determinar a EXCLUSÃO do nome 

da requerente do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Presente ambas as partes na audiência de conciliação restou infrutífera. 

Em sua contestação a empresa requerida pugna pela total improcedência 

dos pedidos da peça inicial. Em peça de impugnação a contestação a 

requerente rebate os argumentos contestatórios da empresa e requer que 

seja a demanda julgada totalmente procedente. Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo 

quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou 

sanadas, passo a análise do mérito. Deferida a inversão do ônus 

probatório, a empresa requerida trouxe elementos que não se demonstram 

suficientes para comprovar suas alegações, não trouxe nenhum tipo de 

contrato assinado nem muito menos outro tipo de elemento probatório que 

embasasse suas argumentações, apenas tela sistêmica. Contudo, o 

Código Civil juntamente com o Código de Defesa do Consumidor são claros 

a ressaltar que a teoria que vigora nessa relação é a teoria do risco 

objetivo, o que não afasta a responsabilidade da empresa requerida de 

indenizar o consumidor prejudicado. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio atual a respeito do assunto: ‘’TJ-MG - Apelação Cível 

AC 10024142076959002 MG (TJ-MG) Jurisprudência • Data de publicação: 

02/08/2019 EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE 

TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO - 

RESCISÃO - POSSIBILIDADE - MULTA CONTRATUAL POR QUEBRA DE 
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FIDELIZAÇÃO - COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. Restando devidamente demonstrado nos autos que a rescisão 

do contrato de telefonia ocorreu em virtude de falha na prestação dos 

serviços, tem-se que se mostra indevida a cobrança de multa contratual 

por quebra de fidelização, e, por conseguinte, a inscrição do nome da 

autora nos cadastros restritivos de crédito em decorrência do não 

pagamento de tal multa. TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00488224220168190038 

(TJ-RJ) Jurisprudência • Data de publicação: 11/12/2019 EMENTA AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA 

DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE PLANO DIVERSO DO 

CONTRATADO E SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INADEQUADA 

CANCELAMENTO DO SERVIÇO COBRANÇA DE MULTA POR 

FIDELIZAÇÃOINADEQUADA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA 

DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO 

DE CIÊNCIA À AUTORA DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO 

E DE COBRANÇA DE MULTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. ACERTO DO JULGADO. Autora que se 

enquadra no conceito de consumidora e ré no de fornecedora, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do CDC , respectivamente. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula 

de fidelização, "na medida em que se trata de condição que fica ao 

alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem 

como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia 

um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de 

tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções". 

Imposição de prazo de fidelidade que se revela lícita, porquanto sua 

prática é prevista pela própria Anatel, em sua norma geral de 

telecomunicações nº 23/1996 e na resolução nº 477/2007. Empresa 

demandada que não demonstrou nos autos que deu ciência a demandante 

quanto a fidelização e a multa contratual ônus que lhe incumbia a teor do 

disposto no artigo 373 , inciso II , do CPC de 2015 , o que poderia ter sido 

feito através de prova documental. Cobrança da multa por rescisão 

contratual. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. 

Situação que extrapola o mero aborrecimento e o simples descumprimento 

contratual. O dano moral, no caso dos autos, emerge in re ipsa, não 

demandando prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato 

lesivo, que é a própria suspensão do serviço, capaz de causar abalo ao 

bom nome da autora. Súmula nº 227 do STJ e Súmula nº 89 do TJRJ.” No 

tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. A inteligência do 

artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará em cada caso 

a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de CONDENAR a empresa requerida OI S/A a suspender 

definitivamente a cobrança do valor de R$ 711,36 (setecentos e onze 

reais e trinta e seis centavos); II – R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 

STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos; III – Pela 

manutenção da liminar deferida; IV – Pelo julgamento com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o 

presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de 

Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 30/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 30/01/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-16.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VALENTIM LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000039-16.2019.8.11.0039. REQUERENTE: VANDERLEI 

VALENTIM LIMA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cominada 

com danos morais e materiais onde o requerente atribui valor a causa de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aduz a requerente que ao tentar efetuar 

compra na praça para produtos para seu lar foi surpreendido com 

obstrução, por uma negativação no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) 

a respeito de cartão de crédito. Contudo diz que nunca contratou tal 

serviço com a empresa reclamada, apenas possui poupança junto a ela. 

Em decisão fundamentada a MMª Juíza deferiu o pedido de tutela 

antecipada por vislumbrar estarem presentes os requisitos legais, bom 
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como o pedido de justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Logo 

após foi juntado comprovante de cumprimento da decisão retro. Em sua 

contestação a empresa requer a total improcedência dos pedidos da peça 

inicial, bem como condenação por litigância de má-fé. Estando ambas as 

partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua impugnação 

a contestação o requerente rebate os argumentos da empresa requerida e 

reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise do mérito. Ao mérito. Ao analisar os presentes autos, 

verifico que o direito não milita em favor do requerente, explico. Ficou 

evidente nos autos, de acordo com o robusto corpo probatório trazido pela 

empresa requerida que o requerente utilizou-se do serviço “cheque 

especial” e não efetuou sua quitação, deixando-o em aberto. Assim surge 

para a empresa reclamada o direito creditório. Conforme não foi efetuada 

a satisfação do débito a empresa requerida agiu no seu estrito dever legal 

ao inserir os dados do requerente junto ao serviço de proteção de crédito, 

o que não configura nenhum tipo de abusividade. Vejamos a 

jurisprudência dos tribunais pátrios a respeito do tema: “TJ-DF - 

07056882820178070003 DF 0705688-28.2017.8.07.0003 (TJ-DF) 

Jurisprudência • Data de publicação: 12/12/2017 EMENTA JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA 

CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO. CHEQUE ESPECIAL. SALDO DEVEDOR. 

COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES 

DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em 

face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para 

declarar rescindido o contrato de abertura de conta corrente nº 

01-027917-2, agência nº 2269, bem como para condenar a parte ré a 

pagar a quantia de R$ 4.000,00 às partes autoras, a título de indenização 

por danos morais. A parte recorrente sustenta a regularidade da 

contratação, sendo, portanto, legais as cobranças dela advindas. Neste 

sentido, relata que o depósito dos autores não foi suficiente para quitar o 

saldo devedor do cheque especial, razão pela qual a negativação é 

correta, não havendo que se falar em indenização por dano moral. 

Subsidiariamente, requer a minoração da condenação. II. Recurso próprio, 

tempestivo e com regular preparo (ID 2784303-2784309). As 

contrarrazões não foram apresentadas (ID 2785363) III. Do constante no 

extrato de ID 2785323, acostado junto a peça de defesa, vê-se que após 

o depósito de R$1.100,00 (fl. 18), ocorrido em 05/10/2016, a conta 

somente recebeu débitos, até que, em 16/01/2017, o saldo devedor do 

cheque especial, no importe de R$1.740,89, foi transferido para cobrança 

(fl. 25), ocorrendo o ?zeramento? da conta. IV. Somente em 06/02/217 a 

conta recebeu novo depósito, no valor de R$1.750,00, valor consumido 

pelas despesas em atraso (pacote de serviços de novembro, dezembro, 

adiantamento ao depositante de 01/12/2016 e 02/01/2017) e por parte do 

saldo devedor (R$ 1.563,00), tudo consoante fl. 26 do extrato da conta. 

Após as movimentações relatadas a conta permaneceu zerada, ante a 

ausência de novos créditos.” Destarte, não há o que se apreciar a 

respeito de danos morais. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE 

das pretensões contidas no pedido inicial e consequentemente vislumbro o 

pedido contraposto para determinar o requerente a efetuar o pagamento 

do valor de R$ 700,00 (setecentos reais); II – Deixo de analisar o pedido 

de litigância de má-fé em virtude da insuficiência de provas acarreada nos 

autos; III – Pela revogação da medida liminar; IV - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 30/01/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 30/01/2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010204-08.2016.8.11.0039
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APARECIDO REIS LEMES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO(A))

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEAK WAY INDUSTRIAL EXPORTADORA DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010204-08.2016.8.11.0039. REQUERENTE: APARECIDO REIS 

LEMES DOURADO REQUERIDO: TEAK WAY INDUSTRIAL EXPORTADORA 

DE MADEIRAS LTDA - ME Vistos. Dispensado relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o 

legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e 

ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a 

necessidade do relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela 

deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve 

resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio 

(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de reparação por danos morais e pedido de 

inversão do ônus da prova. Aduz o requerente que ao tentar efetuar a 

compra de produto na empresa requerida de maneira à vista, lhe foi 

negado, o que lhe fez se sentir constrangido e pleiteia indenização por 

danos morais. Devidamente citada conforme ID nº 5261047 a empresa 

requerida não compareceu a audiência de conciliação, incidindo assim no 

instituto da revelia. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, passo a análise do 

mérito. Ao mérito. Dispõe o artigo 20, da Lei nº 9.099/95, verbis: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” 

Portanto, tendo a empresa requerida deixando de comparecer à audiência 

de conciliação, tornou-se revel. Os autores Marisa Ferreira dos Santos e 

Ricardo Cunha Chimenti, in Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais 

e Estaduais, Editora Saraiva, 9ª Ed, vol. 15, tomo II, São Paulo: 2011, 

lecionam que: “Não comparecendo o demandado a qualquer das 

audiências designadas, há presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor. É o primeiro efeito da revelia.” No caso, não tendo a 
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empresa requerida comparecido na audiência de tentativa de conciliação 

hão de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. No tocante ao dano moral se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A 

jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo335)." Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de DECRETAR 

A REVELIA da empresa requerida; II - R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 

362 STJ); III - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; IV – Pelo desentranhamento dos 

autos o movimento de ID nº 6043735, pois foi juntado de maneira 

equivocada; Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. 

Após a homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a 

presente decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 

11 da resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 30/01/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 30/01/2020 . Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT14552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000523-31.2019.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA - CONTABILIDADE - ME, FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A, PASCHOALOTTO SERVICOS 

FINANCEIROS S/A Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de indenização por danos morais, tutela 

antecipada, justiça gratuita e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 

9.099/95, onde o requerente pleiteia a condenação das empresas 

requeridas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aduz o requerente 

que teve seu veículo financiado junto à empresa requerida BANCO SAFRA 

furtado e solicitou o boleto de quitação para saldar a obrigação. Diz ainda 

que com o boleto ainda no prazo para pagamento a empresa requerida 

PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A começou a efetuar 

ligações de cobrança para a quitação do débito que ainda não estava 

vencido. Alega ainda que as cobranças eram feitas em vários telefone de 

sua empresa, o que gerou desconforto e constrangimento perante seus 

colaboradores. Entende ser cabível indenização por danos morais. Em 

análise a MM Juíza de Direito desta comarca decidiu pelo deferimento da 

justiça gratuita e também da inversão do ônus da prova. Em sua 

contestação a empresa requerida PASCHOALOTTO SERVICOS 

FINANCEIROS S/A suscita preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito 

pleiteia que os pedidos sejam julgados improcedentes. Estando todas as 

partes na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua contestação 

a empresa requerida BANCO SAFRA suscitou preliminares de perda do 

objeto e impugnação ao valor da cauda e no mérito pleiteia que os pedidos 

sejam julgados improcedentes. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise das preliminares de mérito. Da ilegitimidade passiva: A 

empresa requerida PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A 

suscita preliminar de ilegitimidade de parte no tocante ao entenderem que 

não deve fazer parte da relação em apreço. Contudo a Lei nº 8.078/90 em 

seu artigo 7, parágrafo único dispõe: “Parágrafo único. Tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo.” Destarte, sendo solidariamente 

responsáveis as empresas requeridas quanto ao prejuízo causado ao 

requerente, pois sem a conduta de ambas não se teria ocorrido tal 

situação, destarte inclino-me ao afastamento da preliminar suscitada. Da 

preliminar de perda do objeto e impugnação ao valor da causa; A empresa 

requerida BANCO SAFRA S/A suscita tal preliminar em face do pagamento 

do boleto enviado ao requerente. Contudo, o simples fato de o requerente 

ter pago a obrigação não significa por si só a extinção do feito sem 

resolução do mérito, pois não houve a perda do objeto da presente ação 

no que cerne ao pedido de indenização por danos morais, sendo assim 

vislumbro o necessário afastamento da presente preliminar. Já ao que 

cerne a impugnação ao valor da causa, o requerente respeita o teto para 

o valor dos juizados especiais. O valor atribuído a causa não significa que 

será o valor da condenação. Destarte vislumbro o afastamento da 

preliminar. Ao Mérito. Ao analisar os presentes autos, verifico que o direito 

não milita em favor do requerente, explico. Os danos morais surgem em 

consequência de uma conduta ilícita ou injusta que venha a acarretar 
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sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, 

constrangimento, humilhação, dor etc. A meu ver não houve conduta ilegal 

do requerido, já que algumas ligações não se podendo entender que tenha 

se caracterizado dano moral. Assim, estou convicto de que inexistindo 

prova nos autos da ocorrência de algum fato gerador do dano moral, por 

excesso de ligações, pois tal fato não tem o condão de causar, por si só, 

danos morais à parte autora não ultrapassando os limites dos transtornos 

da vida cotidiana, causando-lhe mero aborrecimento. Ressalto que a vida 

nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou 

atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu entender, os 

fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos morais. O dano 

moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade 

Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O dano moral, ensina-nos 

Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes 

estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do 

dano. A dor que experimentam os pais pela morte violenta do filho, o 

padecimento ou complexo de quem suporta um dano estético, a 

humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a seu 

modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.? (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)." 

Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio: “TJ-RS - Apelação Cível AC 

70079284220 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 30/11/2018 

EMENTA COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA 

ATRAVÉS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. O recebimento de ligações telefônicas para cobrança de 

débito que o autor desconhece, ainda que repetidas vezes, por si só não 

enseja indenização por danos morais, porque fato inerente à vida em 

sociedade. Caso em que não demonstrado que as ligações ocorreram em 

horários inadequados, assim como não houve prova indiciária mínima de 

que o autor tenha sofrido angústia, humilhação ou que fosse submetido à 

situação capaz de violar de forma exacerbada sua higidez psíquica, bem 

como sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Danos morais não evidenciados, 

portanto. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada. APELAÇÃO 

PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079284220, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

28/11/2018).” Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE 

da presente demanda; II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente 

projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 30/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 30/01/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito
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LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000014-71.2017.8.11.0039. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS DA SILVA REQUERIDO: JUAREZ ANIZIO MORAES Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de 

métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação 

das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório 

nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder 

todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de 

ação de indenização de dano infecto c/c pedido de obrigação de fazer e 

reparação por danos materiais e morais, tutela antecipada, justiça gratuita 

e inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente 

pleiteia a condenação das empresas requeridas no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Aduz o requerente que ao lado da sua casa existe o 

terreno baldio do requerente, e que esse vem causando diversos 

prejuízos, tanto pela falta de cuidado, sujeira, proliferação de doenças e 

esconderijo para criminosos. Diz ainda que sofreu prejuízo material em 

virtude da queima do motor de sua piscina em face de inflitração. Requer 

obrigação de fazer para a limpeza do terreno e entende ser cabível 

indenização por danos materiais e morais. Em análise a MMª Juíza de 

Direito desta comarca decidiu fundamentadamente pelo deferimento do 

pedido liminar. Comprovante de citação via oficial de justiça ID nº 

20091098. Estando ambas as partes na audiência de conciliação restou 

infrutífera. Em sua contestação o requerido requer a total improcedência 

dos argumentos da peça inicial. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise das preliminares de mérito. Destarte vislumbro o 

afastamento da preliminar. Ao Mérito. No tocante ao tema ordenamento 

jurídico pátrio evoluiu muito. O direito de propriedade, disposto na 

constituição de no diploma civil antigamente era visto de forma absoluta. 

Contudo com o advento da Carta promulgada de 1988 o direito de 

propriedade passou a ser relativizado, não visto mais de forma absoluta, 

mas sim devendo respeitar premissas para o bem de toda coletividade, 

sendo justamente isso que dispõe o princípio da função social da 

propriedade. Função social da propriedade pode-se entender, de forma 
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concisa, que mesmo havendo o direito à propriedade, que é um dos 

primeiros garantidos ao homem pela Carta promulgada de 1988, este 

direito está limitado ao interesse da coletividade. Ou seja, o direito à 

propriedade impõe obrigações, como impostos, respeito às normas 

municipais, dever de respeitar direitos de vizinhança, obrigação de dar 

destinação lícita e justa, entre outros. Assim, considerando que o 

proprietário de um determinado imóvel tem o dever de cuidar e zelar pelo 

seu patrimônio, fazendo com que o mesmo cumpra sua Função Social, por 

óbvio que no que diz respeito aos imóveis urbanos, ao se abandonar um 

imóvel, sem as cautelas com sua limpeza e manutenção, sérias 

consequências poderão advir para o proprietário, que pode estar sujeito 

até a perder o bem. É carga que acompanha a propriedade de um imóvel 

urbano, a obrigação em mantê-lo limpo e protegido, de forma a não se 

tornar um potencial local de despejo de entulhos, favorecimento de 

criminalidade, e até foco de disseminação de parasitas e doenças, 

colocando em risco toda a vizinhança e a sociedade local, infringindo a 

função social da propriedade, já que a mesma, nessas condições, 

representa riscos e prejuízos à coletividade. Em caso de descaso na 

manutenção de imóveis urbanos, diversas penalidades administrativas 

podem ser aplicadas ao proprietário pela própria administração pública, 

como imposição de multas. Contudo, no presente caso dos autos virtuais, 

vislumbro que o requerente não colacionou nenhum tipo de prova que 

comprove que sofreu abalo psicológico ou vexatório em virtude da 

situação exarada, nem colacionou aos autos nenhuma espécie de prova 

que demonstre o nexo causal da quebra do aparelho “bomba d’agua”, 

juntando apenas uma nota que comprova o conserto, mas nenhuma 

análise técnica de que o aparelho teria sido danificado em virtude de 

águas que vem do terreno do requerido. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial pátrio a respeito do assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. Processo 

nº 0011603-34.2011.8.19.0211 Apelante: ROSANGELA CRISTINA RIBEIRO 

Apelado: ARTHUR RECH CARONEZI Relatora: Des. SONIA DE FÁTIMA 

DIAS ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO INFECTO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. IMÓVEIS VIZINHOS. 

INFILTRAÇÃO. Sentença de improcedência. Apelação da autora. Alega a 

autora que o réu, seu vizinho, mantém galões contendo líquido que 

aparenta ser gasolina, além de fios, em um vão existente entre seu imóvel 

e a casa do mesmo, temendo por sua segurança e que desde 2007 sofre 

com infiltração na parede de sua cozinha decorrentes de vazamento de 

água do imóvel do réu. Alega o réu que os galões continham amaciante de 

roupa e os fios eram de telefone e internet que foram retirados. Galões e 

fios removidos pelo réu que não tinham o condão de causar risco à 

segurança da autora. Origem das infiltrações oriunda de falha do sistema 

de drenagem de águas da chuva, de responsabilidade da autora, de 

acordo com laudo pericial que não foi impugnado pela mesma. Ausentes, 

na hipótese, os requisitos da responsabilidade subjetiva. Sentença 

mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO Vistos, relatados e discutidos o 

recurso de apelação nº 0011603- 34.2011.8.19.0211 em que figura como 

apelante ROSANGELA CRISTINA RIBEIRO e apelado ARTHUR RECH 

CARONEZI. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Vigésima 

Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

por UNANIMIDADE de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos 

termos do voto da relatora.” Os danos morais surgem em consequência de 

uma conduta ilícita ou injusta que venha a acarretar sentimento negativo 

em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, 

humilhação, dor etc. Assim, estou convicto de que inexistindo prova nos 

autos da ocorrência de algum fato gerador do dano moral, pois tal fato não 

tem o condão de causar, por si só, danos morais à parte autora não 

ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, causando-lhe 

mero aborrecimento. Ressalto que a vida nos reserva alguns pequenos 

transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso 

comportamento. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não geram danos morais. O dano moral é exteriorizado por condutas que 

diminui a personalidade, ou desmoraliza os dotes do ser humano, assim 

definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, 7º 

volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: "O 

dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angústia, o desgosto, a 

aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento 

danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, 

a conseqüência do dano. A dor que experimentam os pais pela morte 

violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem suporta um dano 

estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado são estados de 

espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa sente a 

seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas 

aqueles que foram decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o 

qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. ex.; se vemos 

alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para reclamar 

indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. Mas, se 

houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, seremos 

lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a 

reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um 

preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, que se lhes 

outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da lesão 

jurídica por eles sofrida." Danos morais, na definição de Wilson Mello da 

Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, “são lesões 

sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio 

ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o 

patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de 

valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº. 1). A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente.? (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)." 

Contudo, no que toca a responsabilidade do requerido a respeito do 

princípio da função social é sua obrigação manter o terreno limpo e livre de 

qualquer prejuízo para sociedade. Ante o exposto, OPINO: I - Pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE da presente demanda, para 

condenar o requerido a cumprir a obrigação de proceder a limpeza do 

terreno cumprindo com a função social do imóvel e manutenção da liminar; 

II - Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza togada que seja 

disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico processual, nos 

termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho Nacional de Justiça. 

Sem custas nem honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente 

ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 

31/01/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada 

pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão 

pela qual determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após 

o prazo para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 31/01/2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000495-63.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ANDRESSA 

CAMPOS DOS SANTOS REQUERIDO: JOSE HENRIQUE ANTONIASSE 

Vistos. Trata-se de ação de cobrança, proposta por ANDRESSA CAMPOS 

DOS SANTOS em face de JOSE HENRIQUE ANTONIASSE. Em atenção a 

manifestação da parte requerente ID nº 22480140 solicitou a extinção do 

feito, acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - 

homologar a desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 

FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO 

pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte 

requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 
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condenação em custas. Remeto o presente projeto de sentença a 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 

da Lei nº 12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se 

posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas necessárias. 

Intimem-se. São José dos Quatro Marcos/MT 12/02//2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 12/02//2020 Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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Processo Número: 8010253-49.2016.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
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BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010253-49.2016.8.11.0039. EXEQUENTE: H.M.R. COMERCIO 

ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

EXECUTADO: CONSTRUTORA UNIVERSO LTDA Vistos. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da 

Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é 

pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações 

das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço probatório suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de 

execução de título judicial onde a empresa requerente pleiteia a 

condenação da empresa requerida no valor de R$ 30.341,67 (trinta mil e 

trezentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos). Aduz a 

empresa requerente que o título executivo nasceu de obrigação 

reconhecida pela empresa requerida e não foi adimplido conforme 

combinado. Conforme ID nº 5261683 a empresa requerida não apresentou 

bens a penhora, não compareceu a audiência de conciliação e nem 

apresentou contestação, incidindo assim no instituto da revelia. Presentes 

as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. Dispõe 

o artigo 20, da Lei nº 9.099/95, verbis: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Portanto, tendo a 

empresa requerida deixando de comparecer à audiência de conciliação, e 

oferecer contestação tornou-se revel. Os autores Marisa Ferreira dos 

Santos e Ricardo Cunha Chimenti, in Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

Federais e Estaduais, Editora Saraiva, 9ª Ed, vol. 15, tomo II, São Paulo: 

2011, lecionam que: “Não comparecendo o demandado a qualquer das 

audiências designadas, há presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor. É o primeiro efeito da revelia.” No caso, não tendo a 

empresa requerida comparecido na audiência de tentativa de conciliação 

hão de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de quitação 

do débito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, 

OPINO: I - Pelo julgamento parcialmente procedente a pretensão contida no 

pedido inicial para o fim de DECRETAR A REVELIA da empresa requerida, 

CONDENANDO-A a proceder à obrigação de efetuar o pagamento da 

obrigação de R$ 30.341,67 (trinta mil e trezentos e quarenta e um reais e 

sessenta e sete centavos), devidamente atualizados pelo índice INPC e 

corrigidos monetariamente a partir da citação; II - Pelo julgamento com 

resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 

8 Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a 

homologação pela douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente 

decisão no sistema eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da 

resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem 

honorários advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com 

as devidas cautelas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT 12/02/2020 Thiago Máximo 

da Silva Juiz Leigo 1. Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 

9.099/1995, HOMOLOGO a sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, 

imantando-a com a força jurídica pertinente ao ato, razão pela qual 

determino sua concretização em todos os seus termos. 3. Após o prazo 

para interposição de recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença prolatada nos autos. 4. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos-MT, 12/02/2020 . Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-48.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE SOUZA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANCHES FELICIANO OAB - MT25458/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO(A))

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000399-48.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ANDERSON DE 

SOUZA NUNES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 
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relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação declaratória de inexistência débito cominada com 

danos morais e materiais onde o requerente atribui valor a causa de R$ 

12.150,46 (doze mil, cento e cinquenta reais e quarenta e seis centavos). 

Aduz o requerente que após duas fátuas (meses 01 e 02/2018) de R$ 

254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais) foi surpreendido com 

cobrança de fatura de energia elétrica no valor de R$ 1.085,23 (mil e 

oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) referente ao mês 03/2018. 

Mesmo discordando efetuou pagamento e entrou com recurso 

administrativo, ao qual foi negado. Pleiteia restituição do valor em dobro 

bem como indenização por danos morais. Estando ambas as partes na 

audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua contestação a empresa 

requer a total improcedência dos pedidos da peça inicial. Em sua 

impugnação a contestação o requerente rebate os argumentos da 

empresa requerida e reitera os pedidos da peça inicial. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, passo a análise do mérito. Ao mérito. No caso 

em tela, tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que a 

Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Estudando o 

processo e os documentos a ele acostados, e em especial o histórico da 

unidade consumidora em questão, as faturas anteriores a discutida no 

caso justificam, desta maneira, o aumento constante da fatura 

mencionadas na petição inicial. Ao analisar os presentes autos, 

verificasse que a media das faturas dos últimos meses (09/2017 á 

12/2017) desta unidade consumidora é de R$ 620,00 (seiscentos e vinte 

reais). Desta forma nos meses de 01 e 02/2018 vieram contas no valor de 

R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais). No mês subseqüente 

(03/2018), que gerou a discutida cobrança o valor cobrado foi de R$ 

1.085,23 (mil e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos). Se fizermos 

um exercício de raciocínio veremos que a média faltante para os meses de 

01 e 02/2018 fica na casa de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis 

reais). Nesta senda se somarmos R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis 

reais) a cada fatura defasada de R$ R$ 254,00 (duzentos e cinquenta e 

quatro reais) temos uma diferença de R$ 732,00 (setecentos e trinta e 

dois reais). Destarte o consumo do mês 03/2018 ficou no valor de R$ 

698,00 (seiscentos e noventa e oito reais), que somado a perda dos 

meses anteriores de R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais) gerou o 

débito de R$ 1.085,23 (mil e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), 

ou seja, a defasagem na cobrança das faturas dos meses de 01 e 

02/2018 juntamente com o consumo do mês 03/2018 totalizam a 

legitimidade da cobrança. Desta feita, em que pese os argumentos 

alinhavados pela parte reclamante verifica-se que, a documentação e as 

assertivas apresentadas demonstram que não houve um aumento 

injustificado no consumo no período questionado, acordo com a média dos 

quatro meses posteriores às faturas discutida no caso em tela. Vejamos a 

jurisprudência dos tribunais pátrios a respeito do tema: “TJ-RS - Recurso 

Cível 71008426256 RS (TJ-RS) Jurisprudência • Data de publicação: 

29/03/2019 EMENTA ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO 

DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FATURA COM 

COBRANÇA MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO. RÉ QUE 

NÃO JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DO VALOR NO PREÇO DO KWH. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO CAPAZ 

DE LESAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. 

INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71008426256, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 28/03/2019). 

Destarte, não há o que se apreciar a respeito de danos morais.” Portanto, 

por se tratar de cobrança legítima, não há que se falar em danos morais. A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que “O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. A jurisprudência é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo335)." Ante o exposto, 

OPINO: I - Pelo julgamento IMPROCEDENTE as pretensões contidas no 

pedido inicial; II – Pelo julgamento com resolução do mérito nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto o presente projeto de 

sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 13/02/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 13/02/2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000163-33.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ALMIR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLINTON FERREIRA DA SILVA OAB - MT0022335A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 1000163-33.2018.8.11.0039. REQUERENTE: EVANDRO ALMIR 

MARQUES DA SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Vistos. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados 

de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a 

prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do 

relatório nas sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter 

apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos 

fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da 

Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Sendo o arcabouço 

probatório suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, e 

inversão do ônus da prova no rito da lei nº 9.099/95, onde o requerente 

pleiteia a condenação do requerido no valor de R$ 10.581,00 (dez mil 

quinhentos e oitenta e um reais). Aduz o requerente que teve seu veículo 

Honda CG 150 Sport, placa DHE -9776, chassi 9C2K08605R013334, cor 
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preta apreendida. Sendo assim o veículo foi deslocado para o pátio do 

DETRAN-MT. Alega que após conseguir o dinheiro para efetuar a liberação 

do veículo foi surpreendido sob a alegação de que haviam o furtado. 

Requer indenização por danos materiais e morais. Presente a parte 

requerente na audiência de conciliação restou infrutífera. Em sua 

contestação o requerido suscita preliminar de ausência de interesse 

processual e no mérito pugna pela total improcedência dos pedidos da 

peça inicial. Em peça de impugnação a contestação a requerente rebate 

os argumentos contestatórios do requerido e requer que seja a demanda 

julgada totalmente procedente. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, 

passo a análise das preliminares mérito. Da preliminar de ausência do 

interesse de agir. O requerido suscita preliminar em face da falta de 

interesse de agir sob a alegação de que o requerente não seria titular do 

veículo, o que afetaria o requisito da legitimidade e interesse de agir. 

Contudo, tal preliminar não deve prosperar, tendo em vista que a peça 

vestibular trouxe instrumento procuratório que comprova a transferência 

dos direitos sobre o veículo. Superada fase preliminar passo ao mérito. O 

princípio da vulnerabilidade expõe a discrepância de igualdade entre as 

partes, sendo necessária a colocação do consumidor em um patamar 

isonômico com as empresas de grande poderio, sendo assim necessário o 

reconhecimento da inferioridade do consumidor, razão pela qual, de 

acordo com o arcabouço probatório e espírito da Lei nº 9.099/95 

inclino-me ao deferimento da justiça gratuita em face da requerente. No 

caso, restou caracterizada a revelia do Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso, ante sua ausência à audiência conciliatória, apesar de 

devidamente citado e intimado. O artigo 20 da Lei nº 9.099/95 preleciona 

que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz.” Conveniente transcrever o artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 que 

dispõe: “Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.” Contudo, não são aplicados os 

efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, tendo em vista a 

indisponibilidade dos direitos do ente estatal (CPC, art. 320, II). No que 

cerne ao ponto central da demanda, o requerente alega que seu veículo 

Honda CG 150 Sport, placa DHE -9776, chassi 9C2K08605R013334, cor 

preta foi apreendida na data de setembro de 2015, mas apenas em maio 

de 2018 registrou o c. boletim de ocorrência para tomar as medidas 

necessárias a respeito do assunto. A lei 9.503/97 (Código de Trânsito 

Brasileiro) é clara em seu artigo 328, § 16, que após um ano no pátio, o 

veículo pode ser leiloado, e caso isso não se concretize, dependendo do 

estado pode ser destinada a reciclagem. “Os veículos, sucatas e materiais 

inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há 

mais de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, 

independentemente da existência de restrições sobre o veículo.” O 

requerido juntou comprovante de notificação/edital ao proprietário, ID nº 

15341676. Vejamos o entendimento jurisprudencial pátrio atual a respeito 

do assunto: ‘TJ-MS - Apelacao Civel AC 18294 MS 2007.018294-9 (TJ-MS) 

Jurisprudência • Data de publicação: 28/08/2007 EMENTA APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

MOTOCICLETA APREENDIDA - MOTORISTA QUE DIRIGIA EMBRIGADO - 

FURTO NO PÁTIO DO DETRAN - DANO MORAL - INEXISTENTE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” Destarte, não há o que se 

falar quanto a danos morais. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do 

bem comum.” Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo335). Ante o exposto, OPINO: I - Pelo julgamento improcedente da 

demanda; II – Deixo de analisar o pedido contraposto de litigância de má-fé 

em virtude da falta de lastro probatório; III – Pelo julgamento com resolução 

do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; Remeto 

o presente projeto de sentença a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

de Direto nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo 

Único da Lei Complementar Estadual 270/07. Após a homologação pela 

douta Juíza togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema 

eletrônico processual, nos termos do artigo 11 da resolução 174 do 

Conselho Nacional de Justiça. Sem custas nem honorários advocatícios 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado remeta-se posteriormente ao arquivo com as devidas cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

dos Quatro Marcos/MT 17/02/2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 17/02/2020. Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010323-42.2011.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA IZABEL BUENO CATANOZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIANCHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA 

Processo: 8010323-42.2011.8.11.0039. EXEQUENTE: JOANA IZABEL 

BUENO CATANOZA EXECUTADO: BANCO BMG S.A Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança, proposta por JOANA IZABEL BUENO CATANOZA em 

face de BANCO BMG S.A. Em atenção a manifestação da parte 

requerente ID nº 25054219 solicitou a extinção do feito/arquivamento, 

acarretando desistência. O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a 

desistência da ação;” Complementa o enunciado 90 d0 FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI 

Encontro – Rio de Janeiro/RJ).” Ante o exposto, OPINO pelo julgamento 

sem resolução de mérito em face da desistência da parte requerente nos 

termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação 

em custas. Remeto o presente projeto de sentença a Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza de Direto nos termos do artigo 27 da Lei nº 

12.153/09, artigo 40 da Lei nº 9.099/95 e artigo 8 Parágrafo Único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07. Após a homologação pela douta Juíza 

togada que seja disponibilizada a presente decisão no sistema eletrônico 

processual, nos termos do artigo 11 da resolução nº 174 do Conselho 

Nacional de Justiça. Transitada em julgado remeta-se posteriormente ao 

arquivo com as devidas cautelas necessárias. Intimem-se. São José dos 

Quatro Marcos/MT 21/02//2020 Thiago Máximo da Silva Juiz Leigo 1. 

Vistos. 2. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

sentença confeccionada pelo Juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica 

pertinente ao ato, razão pela qual determino sua concretização em todos 

os seus termos. 3. Após o prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 21/02//2020 Lílian Bartolazzi 

L. Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001211-70.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERIVAN DE CARVALHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DUARTE DE ARAUJO OAB - MT25807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PICOS MOTOS PECAS E SERVICOS LIMITADA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS BEM COMO ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 11/05/2020, ÀS 15 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000900-79.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARIA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SAPEZAL (REQUERIDO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - 

VALCIR CASAGRANDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000901-64.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE TEREZINHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CARVALHO DA SILVA OAB - MT21326-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SAPEZAL (REQUERIDO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT - 

VALCIR CASAGRANDE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000831-47.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES MAIA DE AZEVEDO ROCHA (AUTOR(A))

JOSE FERREIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 11/05/2020, ÀS 15:30 HORAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98738 Nr: 1079-98.2017.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRUCK TRANSPORTES LTDA ME, ANTONIO 

VITORIO ORSO, ERNANI ORSO, JULIANI FERREIRA ORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa do seu advogado a retirar a carta 

precatória expedida nos autos, bem como distribuir na comarca deprecada 

e informar nos autos a sua distribuição no prazo de 5(cinco )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104395 Nr: 3827-06.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA MEIRELLES ZAMBERLAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105329 Nr: 4275-76.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FLACH, CRISTIANO COSTA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27161 Nr: 2076-04.2005.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MILTON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A MT, 

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 
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OAB:7684/O

 Ficam as partes devidamente intimadas, para efetuar o pagamento em 15 

dias do valor de 37.719,64 ( trinta e sete mil setecentos e dezenove reais 

e sessenta e quatro centavos). Conforme despacho de Fls 34.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-09.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA CARVALHO 14780518253 

(REQUERIDO)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 07/10/2019 às 13:00hs , na sala de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-09.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO JARDIM DRIEMEYER OAB - MT7684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETES CENTROESTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 13/04/2020, ÀS 13:30.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-09.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LANCHONETE E MERCEARIA VARANDA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA ALPHA DE COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA DECISÃO 

PROFERIDA NOS AUTOS BEM COMO ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 13/04/2020, ÀS 14 HORAS.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12039 Nr: 39-09.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados - PCG Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pereira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:PR/16.878, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:PR/28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao art. 6° do Código de Processo Civil, defiro o pedido do 

exequente de fl. 94/94-verso, determino a busca de endereço do 

executado Geraldo Pereira Machado, via BACENJUD.

 Sendo localizado o endereço do executado, promovam-se sua citação, 

nos termos da decisão de fls. 78/80.

Ao reverso, abra-se vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o profícuo andamento do feito.

 Após, conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26995 Nr: 379-74.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disbenof - Distribuidora de Bebidas Nova 

Fronteira, Sérgio Lima Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Caso o valor bloqueado não quite todo o débito exequendo, intime-se o 

exequente para que, em 10 (dez) dias, manifeste acerca do bem imóvel 

penhorado à fl. 57, devendo trazer aos autos cópia da matrícula do imóvel.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20220 Nr: 510-25.2012.811.0094

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Pereira, Anderson de Castro, 

Sebastião Rodrigues Pereira, Wemerson Rodrigues Coura Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues de Coura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Emilia Peres Giroldo - OAB:MT/9929-A, LUIZ 

ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:, MARIANA PERES GIROLDO - 

OAB:16891/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emilia Peres Giroldo - 

OAB:MT/9929-A

 Vistos, etc.

 Considerando que o prazo de suspensão pretendido pela parte autora já 

se exauriu.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, dê o profícuo andamento no feito, requerendo o que for 

de direito e interesse, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25442 Nr: 533-29.2016.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 
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dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Antes, porém, da realização da busca em ativos financeiros do 

executado, deverá o exequente promover a atualização do débito 

exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias, após sua intimação.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11756 Nr: 495-90.2011.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Antes, porém, da realização da busca em ativos financeiros do 

executado, deverá a parte exequente promover a atualização do débito 

exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias, após sua intimação.

 Indefiro a busca de ativo financeiro em nome do executado, via expedição 

de ofício, tendo em vista que desde o mês de maio do ano de 2016, as 

cooperativas de crédito foram incluídas definitivamente no Sistema 

BacenJud, desenvolvido em 2001 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

e pelo Banco Central com o objetivo de tornar mais fácil e ágil o trâmite de 

ordens judiciais no Sistema Financeiro Nacional.

 Some-se a isto, a recomendação n. 51 do CNJ, para que todos os 

magistrados utilizem exclusivamente os sistemas BacenJud, RenaJud e 

InfoJud na transmissão de ordens judiciais ao Banco Central, ao Denatran 

e à Receita Federal, e a Lei n. 11.419, de 2006, que determina que todas 

as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário e 

dos demais Poderes devem ser realizadas, preferencialmente, por meio 

eletrônico.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9895 Nr: 759-78.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - 

OAB:10752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Não sendo frutífera a busca em ativos financeiros do executado, desde já 

defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 

ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Caso as medidas acima determinadas não obtenham resultado positivo, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requer o que 

entender de direito e interesse.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9965 Nr: 838-57.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:10999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido do requerente, expeça-se carta precatória objetivando a 

intimação do executado, para que informe ao Sr. Oficial de Justiça no ato 

de sua intimação como e quando ocorreu a venda dos veículos indicados 

à fl. 90, e, indicando, ainda, a localidades dos veículos.

 Quanto ao pedido do exequente de restrição via RENAJUD dos veículos 

constantes de fl. 90, verifica-se que tais veículos se encontram com 

restrição de circulação, razão pela qual indefiro o pedido, eis que já foi 

atendido ao que se pede.

Proceda-se a busca de bens imóveis em nome do executado, via Sistema 

de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

No que tange ao pedido de suspensão da CNH do executado, a 

jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que o deferimento da 

referida medida é cabível, não ocasionando ofensa ao direito de ir e vir, 

razão pela qual com espeque no art. 139, IV, CPC, defiro o pedido.

Considerando, que a situação de penúria afasta a possibilidade de uso de 

automóvel, oficie-se ao Detran para suspensão da CNH - Carteira Nacional 

de Habilitação do executado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21843 Nr: 1209-79.2013.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicodemos Correia de Santana - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Não sendo frutífera a busca em ativos financeiros da executada, desde já 

defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e licenciamento), 
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ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22651 Nr: 624-90.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTMBdS, APMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu advogado para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, dê o profícuo andamento no feito, requerendo o que for 

de direito e interesse, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 II – Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

exequente, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 42785 Nr: 1757-62.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCWG, CWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B

 Código 42785 - Autos n.1757-62.2013.811.0108

 Despacho

Vistos, etc.

Diante da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, redesigno 

audiência para o dia 07 de julho de 2020, às 15h15min.

Assim, retire-se da pauta a audiência designada para o dia 18/03/2020.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69358 Nr: 659-32.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Autos n. 0000659-32.2019.811.0108 - Código 69358

 DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública deixou de atuar nesta Comarca, 

bem como o teor de certidão de fl. 160v, somado ao fato de até o presente 

momento a defesa técnica não ter apresentado alegações finais, nomeio a 

Drª. ANA CAROLINA BELLEZE SILVA, inscrito (a) na OAB/MT sob o nº 

9.601-B, para patrocinar os interesses do réu neste feito.

 Por oportuno, intime-se a advogada nomeada, no prazo legal, 

advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, conforme dispõe o art. 

34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26698 Nr: 1302-68.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neori Ferreira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve a intimação da parte autora para 

contrarrazoar a apelação, impulsiono os autos para promover a intimação 

do procurador da parte autora, nos termos em que: "Vistos etc. Tendo em 

vista a petição encartada à fls. 160 e verso, OFICIE-SE o INSS – APSADJ – 

Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais, 

para que efetue a implantação do benefício da parte autora conforme 

determinado na sentença de fls. 144/146, sob pena de multa diária, que 

desse já arbitro em R$ 100,00 (cem reais), devendo juntar aos autos, na 

sequência, o comprovante de implantação do benefício, destacando a data 

em que o mesmo foi efetuado, no prazo de 10 dez dias. Ainda, em termos 

de prosseguimento, face ao recurso de apelação interposto, intime-se a 

parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no 

§1º do Art. 1.009, do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (Art. 

1 .010,  §2º ,  do NCPC),  in t ime-se  o  ape lan te  para 

manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou 

sem apresentação das contrarrazões, certifique-se e remetam os autos 

ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Tapurah/MT, 29 de maio de 2017. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 49957 Nr: 1562-09.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Código 49957 - Autos n.1562-09.2015.811.0108

 Despacho

Vistos, etc.

Diante da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, redesigno 

audiência para o dia 07 de julho de 2020, às 14h30min.

Assim, retire-se da pauta a audiência designada para o dia 25/03/2020.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60698 Nr: 2829-45.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIS GEDOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Birck - OAB:MT 

10.093

 Código 60698 - Autos n.2829-45.2017.811.0108

 Despacho

Vistos, etc.

Diante da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, redesigno 

audiência para o dia 06 de julho de 2020, às 15h45min.

Assim, retire-se da pauta a audiência designada para o dia 19/03/2020.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 1871-98.2013.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Advasson Pretto, Joao 

Elicherr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mike Artur Ribeiro Vianna 

Quinto - OAB:MT0013150O, Rafael Dall Agnol - OAB:MT0020898O

 Código 42892 - Autos n.1871-98.2013.811.0108

 Despacho

Vistos, etc.

Diante da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, redesigno 

audiência para o dia 06 de julho de 2020, às 14h45min.

Assim, retire-se da pauta a audiência designada para o dia 19/03/2020.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66994 Nr: 3293-35.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS ANDRÉ DE JESUS LEONCIO, 

GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA, LEANDRO CUCKI VESCOVI, JOSIMAR 

GOMES AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudionor Antonio Chaves 

Lima - OAB:24537/0 - MT, Defensoria Pública de Tapurah-MT - 

OAB:TAPURAH, Paulo Gustavo Fernandes Melo - OAB:MT 18.188

 Código 66994 - Autos n.3293-35.2018.811.0108

 Despacho

Vistos, etc.

Diante da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, redesigno 

audiência para o dia 06 de julho de 2020, às 17h15min.

Assim, retire-se da pauta a audiência designada para o dia 26/03/2020.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2020.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-176 AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000239-73.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CARNEIRO DA SILVA (REU)

LUCAS ALMEIDA SANTOS (REU)

Outros Interessados:

JARLEY GOMES DE MENEZES (INFORMANTE)

JONATAN LUIZ FERREIRA (INFORMANTE)

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS (INFORMANTE)

DAIANA COSER (INFORMANTE)

DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (AUTOR(A))

DERVI FABRIS (INFORMANTE)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1000239-73.2020.8.11.0108 

REQUERENTE: REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO REQUERIDO: REU: LUCAS ALMEIDA SANTOS, JUNIOR 

CARNEIRO DA SILVA Vistos, etc. Nos termos do art. 55 e seguintes da Lei 

nº 11.343/2006, notifique-se os acusados LUCAS ALMEIDA SANTOS e 

JUNIOR CARNEIRO DA SILVA,para oferecerem defesa prévia, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Conste no mandado que na resposta, 

consistente em defesa preliminar e exceções, os acusados poderão 

arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas. Exceções deverão ser 

apresentadas em apartado, para processamento nos termos dos artigos 

95 a 113, do Código de Processo Penal. Conste, ainda, que decorrido o 

prazo sem a apresentação de defesa preliminar, ou declarando o acusado 

não ter condições de patrocinar advogado particular, será nomeado 

defensor dativo ou Defensor Público que oficia perante este Juízo, para 

fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias. Juntada a defesa preliminar, os autos 

deverão vir conclusos para análise e eventual recebimento da denúncia, 

com a designação de audiência de instrução e julgamento. Por fim, 

providencie a Secretaria as certidões criminais do acusado conforme 

solicitado na cota ministerial. No mais, oficie-se à autoridade policial 

conforme requerido pelo Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001284-49.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. DE BARROS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1001284-49.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: C. P. DE BARROS - ME Vistos e examinados. 

Trata-se de execução Fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face 

C P de Barros ME. Pois bem. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da data de 

sua constituição definitiva. Em se tratando de taxa de licença para 

funcionamento de estabelecimentos ou atividades – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[1], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o termo inicial da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 
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que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da taxa 

de licença para funcionamento de estabelecimentos ou atividades é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 174 do 

CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO 

DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO 

OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se 

de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não 

reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência do STJ é firme no 

sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por 

homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a 

cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação 

ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. 3. 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e 

documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita 

do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de 

Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 

de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial não provido. 

(STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/09/2017) Assim é que a Fazenda Pública não 

possuía mais o direito à cobrança da taxa de funcionamento constante na 

CDA n. 531/2016, vencida em 31/03/2014, quando distribuída a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

distribuição da execução e respectivo despacho judicial determinando a 

citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do 

CTN[2], o qual retroage à data da propositura da ação[3], de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Diante do exposto e, fixados os 

parâmetros, reconheço a prescrição do crédito tributário constante da 

CDA n. 531/2016, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional. Via de consequência, extingo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Procedimento 

isento de custas processuais, em consonância com art. 460 da CNGC. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, § 3º do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [2] Art. 

174. (...). Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [3] Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000928-54.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COLCHOARIA SMART LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000928-54.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: COLCHOARIA SMART LTDA - ME Vistos e 

examinados. Trata-se de execução Fiscal proposta pelo Município de 

Tapurah em face de Colchoaria Smart Ltda. – ME. Pois bem. O art. 174 do 

CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 

05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando 

de taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos ou atividades 

– “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e 

permanente exercício do poder de polícia da municipalidade[1], é tributo 

com modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da 

Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição começa a ser 

computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é 

somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão 

executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão 

jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional 

da cobrança da taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos 

ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 

CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca desconstituir 

acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência 

do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a 

lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de 

cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao 

vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o 

que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia 

com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não 

merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido 

na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela 

divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido 

da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem 

quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Assim é que a 

Fazenda Pública não possuía mais o direito à cobrança da taxa de 

funcionamento constante na CDA n. 47/2016, vencida em 31/03/2014, 

quando distribuída a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade do crédito tributário representado pelo título 

executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu distribuição da execução e respectivo despacho judicial 

determinando a citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I 

do Art. 174 do CTN[2], o qual retroage à data da propositura da ação[3], de 

modo que decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação 
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da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Diante do exposto e, fixados os 

parâmetros, reconheço a prescrição do crédito tributário constante da 

CDA n. 47/2016, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional. Via de consequência, extingo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Procedimento 

isento de custas processuais, em consonância com art. 460 da CNGC. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, § 3º do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [2] Art. 

174. (...). Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [3] Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000938-98.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN MICHEL LEONHARDT 01870174097 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1000938-98.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: JEAN MICHEL LEONHARDT 01870174097 Vistos 

e examinados. Trata-se de execução Fiscal proposta pelo Município de 

Tapurah em face de Jean Michel Leonhardt M. E. I. Pois bem. O art. 174 do 

CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 

05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se tratando 

de taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos ou atividades 

– “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e 

permanente exercício do poder de polícia da municipalidade[1], é tributo 

com modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da 

Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição começa a ser 

computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é 

somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão 

executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão 

jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional 

da cobrança da taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos 

ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 

CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca desconstituir 

acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência 

do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a 

lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de 

cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao 

vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o 

que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia 

com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não 

merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido 

na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela 

divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido 

da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem 

quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Assim é que a 

Fazenda Pública não possuía mais o direito à cobrança da taxa de 

funcionamento constante na CDA n. 112/2016, vencida em 31/03/2014, 

quando distribuída a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade do crédito tributário representado pelo título 

executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu distribuição da execução e respectivo despacho judicial 

determinando a citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I 

do Art. 174 do CTN[2], o qual retroage à data da propositura da ação[3], de 

modo que decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação 

da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Diante do exposto e, fixados os 

parâmetros, reconheço a prescrição do crédito tributário constante da 

CDA n. 112/2016, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional. Via de consequência, extingo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Procedimento 

isento de custas processuais, em consonância com art. 460 da CNGC. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, § 3º do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [2] Art. 

174. (...). Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [3] Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001278-42.2019.8.11.0108
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Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1001278-42.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 

ME Vistos e examinados. Trata-se de execução Fiscal proposta pelo 

Município de Tapurah em face de Boa Viagem Transportes e Turismo Ltda. 

Pois bem. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito 

tributário prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição 

definitiva. Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Assim é que a 

Fazenda Pública não possuía mais o direito à cobrança da taxa de 

funcionamento constante na CDA n. 357/2019, vencida em 31/03/2014, 

quando distribuída a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade do crédito tributário representado pelo título 

executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu distribuição da execução e respectivo despacho judicial 

determinando a citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I 

do Art. 174 do CTN[2], o qual retroage à data da propositura da ação[3], de 

modo que decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação 

da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Diante do exposto e, fixados os 

parâmetros, reconheço a prescrição do crédito tributário constante da 

CDA n. 357/2019, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional. Via de consequência, extingo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Procedimento 

isento de custas processuais, em consonância com art. 460 da CNGC. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, § 3º do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [2] Art. 

174. (...). Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [3] Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001334-75.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES NERIS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1001334-75.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: JONES NERIS - ME Vistos e examinados. Trata-se 

de execução Fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face Jones 

Neris - ME. Pois bem. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança 

do crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da data de sua 

constituição definitiva. Em se tratando de taxa de licença para 

funcionamento de estabelecimentos ou atividades – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[1], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o termo inicial da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da taxa 

de licença para funcionamento de estabelecimentos ou atividades é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 174 do 

CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO 

DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO 

OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se 

de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não 

reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência do STJ é firme no 

sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por 

homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a 

cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação 

ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. 3. 
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Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e 

documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita 

do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de 

Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 

de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial não provido. 

(STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/09/2017) Assim é que a Fazenda Pública não 

possuía mais o direito à cobrança da taxa de funcionamento constante na 

CDA n. 606/2016, vencida em 31/03/2014, quando distribuída a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

distribuição da execução e respectivo despacho judicial determinando a 

citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do 

CTN[2], o qual retroage à data da propositura da ação[3], de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Diante do exposto e, fixados os 

parâmetros, reconheço a prescrição do crédito tributário constante da 

CDA n. 606/2016, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional. Via de consequência, extingo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Procedimento 

isento de custas processuais, em consonância com art. 460 da CNGC. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, § 3º do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [2] Art. 

174. (...). Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [3] Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001338-15.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LIA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1001338-15.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: LIA PEREIRA - ME Vistos e examinados. Trata-se 

de execução Fiscal proposta pelo Município de Tapurah em face Lia 

Pereira - ME. Pois bem. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para 

cobrança do crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da data de 

sua constituição definitiva. Em se tratando de taxa de licença para 

funcionamento de estabelecimentos ou atividades – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[1], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o termo inicial da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da taxa 

de licença para funcionamento de estabelecimentos ou atividades é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 174 do 

CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO 

DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO 

OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se 

de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não 

reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência do STJ é firme no 

sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por 

homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a 

cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação 

ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. 3. 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e 

documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita 

do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de 

Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 

de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial não provido. 

(STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/09/2017) Assim é que a Fazenda Pública não 

possuía mais o direito à cobrança da taxa de funcionamento constante na 

CDA n. 157/2016, vencida em 04/07/2014, quando distribuída a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

distribuição da execução e respectivo despacho judicial determinando a 

citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do 

CTN[2], o qual retroage à data da propositura da ação[3], de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Diante do exposto e, fixados os 

parâmetros, reconheço a prescrição do crédito tributário constante da 

CDA n. 157/2016, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional. Via de consequência, extingo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Procedimento 

isento de custas processuais, em consonância com art. 460 da CNGC. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, § 3º do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 
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exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [2] Art. 

174. (...). Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [3] Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001348-59.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO ARAUJO MENDES MOURA 05548009184 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1001348-59.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: MARCOS PAULO ARAUJO MENDES MOURA 

05548009184 Vistos e examinados. Trata-se de execução Fiscal proposta 

pelo Município de Tapurah em face Marcos Paulo Araujo Mendes Moura M. 

E. I. Pois bem. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do 

crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da data de sua 

constituição definitiva. Em se tratando de taxa de licença para 

funcionamento de estabelecimentos ou atividades – “Alvará de 

Funcionamento”, que tem como fato gerador o contínuo e permanente 

exercício do poder de polícia da municipalidade[1], é tributo com 

modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da Expedição, 

sendo que o termo inicial da prescrição começa a ser computado no 

primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é somente nesse 

momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão executória, já 

que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão jurídica. Com efeito, 

o marco inicial para contagem do prazo prescricional da cobrança da taxa 

de licença para funcionamento de estabelecimentos ou atividades é o dia 

seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos termos do Art. 174 do 

CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ex vi: 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. 

TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO 

DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA DECLARAÇÃO 

OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se 

de ação em que o recorrente busca desconstituir acórdão que não 

reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência do STJ é firme no 

sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a lançamento por 

homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a 

cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação 

ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. 3. 

Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece 

prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na 

Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a datas e 

documentos referentes ao termo inicial do prazo prescricional necessita 

do reexame de fatos e provas, o que é inviável no Superior Tribunal de 

Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame 

de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso Especial não provido. 

(STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 13/09/2017) Assim é que a Fazenda Pública não 

possuía mais o direito à cobrança da taxa de funcionamento constante na 

CDA n. 590/2016, vencida em 31/03/2014, quando distribuída a inicial, 

impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade do 

crédito tributário representado pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

distribuição da execução e respectivo despacho judicial determinando a 

citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do 

CTN[2], o qual retroage à data da propositura da ação[3], de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Diante do exposto e, fixados os 

parâmetros, reconheço a prescrição do crédito tributário constante da 

CDA n. 590/2016, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional. Via de consequência, extingo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Procedimento 

isento de custas processuais, em consonância com art. 460 da CNGC. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, § 3º do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [2] Art. 

174. (...). Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [3] Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001360-73.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SS DECORACOES E VIDROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1001360-73.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: SS DECORACOES E VIDROS LTDA - ME Vistos e 

examinados. Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Município de 

Tapurah em face SS Decorações e Vidros Ltda. - ME. Pois bem. O art. 174 
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do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve 

em 05 anos, contados da data de sua constituição definitiva. Em se 

tratando de taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos ou 

atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem como fato gerador o 

contínuo e permanente exercício do poder de polícia da municipalidade[1], 

é tributo com modalidade de lançamento ex officio, por força da Teoria da 

Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição começa a ser 

computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, porquanto é 

somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, a pretensão 

executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em lesão 

jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo prescricional 

da cobrança da taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos 

ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu vencimento, nos 

termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior Tribunal de 

Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. 

CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA 

DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR POSTERIOR. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 

83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca desconstituir 

acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A jurisprudência 

do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo sujeito a 

lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de 

cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao 

vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o 

que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia 

com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não 

merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido 

na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela 

divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido 

da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de origem 

quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Assim é que a 

Fazenda Pública não possuía mais o direito à cobrança das taxas de 

funcionamento constantes na CDA n. 526/2016, vencidas em 31/03/2013 e 

31/03/2014, respectivamente, quando distribuída a inicial, impondo-se a 

este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos 

tributários representados pelo título executivo referido, por força da 

incidência do caput do Art. 174 do CTN, acima transcrito, face a 

denominada prescrição direta. No presente caso, esclarece-se que 

sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu 

distribuição da execução e respectivo despacho judicial determinando a 

citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Art. 174 do 

CTN[2], o qual retroage à data da propositura da ação[3], de modo que 

decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da 

prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Diante do exposto e, fixados os 

parâmetros, reconheço a prescrição dos créditos tributários constante da 

CDA n. 526/2016, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional. Via de consequência, extingo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Procedimento 

isento de custas processuais, em consonância com art. 460 da CNGC. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, § 3º do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [2] Art. 

174. (...). Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [3] Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001364-13.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TAPURAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO FERREIRA DA SILVA OAB - 023.232.641-09 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DA SILVA SANTOS ANDRADE 27352629874 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TAPURAH SENTENÇA Processo: 1001364-13.2019.8.11.0108. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE TAPURAH PROCURADOR: BRENNO FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: ELISANGELA DA SILVA SANTOS ANDRADE 

27352629874 Vistos e examinados. Trata-se de Execução Fiscal proposta 

pelo Município de Tapurah em face Elizangela da Silva Andrade – M. E. I. 

Pois bem. O art. 174 do CTN dispõe que a ação para cobrança do crédito 

tributário prescreve em 05 anos, contados da data de sua constituição 

definitiva. Em se tratando de taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades – “Alvará de Funcionamento”, que tem 

como fato gerador o contínuo e permanente exercício do poder de polícia 

da municipalidade[1], é tributo com modalidade de lançamento ex officio, 

por força da Teoria da Expedição, sendo que o termo inicial da prescrição 

começa a ser computado no primeiro dia após a data do seu vencimento, 

porquanto é somente nesse momento que nasce, para a Fazenda Pública, 

a pretensão executória, já que, previamente, não há, em tese, falar-se em 

lesão jurídica. Com efeito, o marco inicial para contagem do prazo 

prescricional da cobrança da taxa de licença para funcionamento de 

estabelecimentos ou atividades é o dia seguinte ao estipulado para o seu 

vencimento, nos termos do Art. 174 do CTN e jurisprudência do E. Superior 

Tribunal de Justiça, ex vi: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO 

FISCAL. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR 

HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO DECLARADO E NÃO PAGO. TERMO INICIAL. 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO OU A DATA DO VENCIMENTO, O QUE FOR 

POSTERIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. Cuida-se de ação em que o recorrente busca 

desconstituir acórdão que não reconheceu a prescrição do tributo. 2. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido de que em, se tratando de tributo 

sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco 

dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia 

seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo 

contribuinte, o que for posterior. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão 

pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 4. Rever o entendimento do Tribunal de 

origem quanto a datas e documentos referentes ao termo inicial do prazo 

prescricional necessita do reexame de fatos e provas, o que é inviável no 

Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Recurso 

Especial não provido. (STJ - REsp: 1645899 RS 2016/0327815-2, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) Assim é que a 

Fazenda Pública não possuía mais o direito à cobrança da taxa de 
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funcionamento constante na CDA n. 593/2016, vencida em 31/03/2014, 

quando distribuída a inicial, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de 

ausência da exigibilidade dos créditos tributários representados pelo título 

executivo referido, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, 

acima transcrito, face a denominada prescrição direta. No presente caso, 

esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, 

pois inexistiu distribuição da execução e respectivo despacho judicial 

determinando a citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I 

do Art. 174 do CTN[2], o qual retroage à data da propositura da ação[3], de 

modo que decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação 

da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 

409, verbis: SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição 

ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 

219, § 5º, do CPC).” (negritei e grifei). Diante do exposto e, fixados os 

parâmetros, reconheço a prescrição do crédito tributário constante da 

CDA n. 593/2016, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário 

Nacional. Via de consequência, extingo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. Procedimento 

isento de custas processuais, em consonância com art. 460 da CNGC. 

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do 

art. 496, § 3º do CPC. Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade 

e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. 

Tribunal do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito [1] Art. 

275 - A Taxa de Licença para Funcionamento tem como fato gerador o 

exercício do poder de polícia do Município, consubstanciado na vigilância 

constante e potencial aos estabelecimentos licenciados para efeito de 

verificar, quando necessário, ou por constatação fiscal de rotina: I – 

verificar se a atividade atende as normas contidas no Título IV da Parte I 

da Lei Complementar nº 004/92, e, no Código de Obras e Edificações, para 

todas as atividades, e dos Títulos I, II e II, da Parte I da Lei Complementar nº 

004/92, para todas as atividades constantes da Tabela 2, anexa à Lei 

Complementar nº 004/92; (Redação dada pelo artigo 1º da Lei 

Complementar nº 080 de 26 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta 

Municipal nº 553 de 28 de dezembro de 2001); II - Se ocorreu ou não 

alteração das características constantes do Cadastro Mobiliário. [2] Art. 

174. (...). Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho 

do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; 

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por 

qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em 

reconhecimento do débito pelo devedor. [3] Art. 240. A citação válida, 

ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna 

litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos 

arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 

1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a 

citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-49.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GUNTZEL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000163-49.2020.8.11.0108 REQUERENTE: REQUERENTE: 

ROSELI GUNTZEL - ME REQUERIDO: REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Considerando que a parte autora manifestou desinteresse na 

realização da audiência de conciliação e por se tratar o requerido do 

Estado de Mato Grosso - não havendo possibilidade de acordo - 

cancele-se a audiência designada retirando-a de pauta. Intime-se a parte 

autora para regularizar a representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, uma vez que a procuração juntada aos autos não confere 

poderes ao outorgado para litigar em juízo ( ID.28466500). Após, tornem 

os autos conclusos para decisão acerca do pedido de tutela de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, data do 

sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-58.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. SECCO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANDRA GOMES OAB - MT21503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FLORENCIO DE BORBA (REU)

 

PROCESSO n. 1000337-58.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:M. A. SECCO - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELIANDRA GOMES POLO 

PASSIVO: FERNANDO FLORENCIO DE BORBA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiências de Conciliação Data: 14/04/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 223, CENTRO, 

TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . 28 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67514 Nr: 104-15.2019.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Hudson Vilela dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderval Queiroz Vieira 

Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte querelante, por 

seu procurador, quanto ao conteúdo da r. decisão, em que: "Vistos, etc. 

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público. Proceda a Secretaria 

com a reunião dos autos (69133, 69175, 71976, 67514, 72824, 72530 e 

71964). Traslade-se cópia da presente decisão para cada um dos feitos. 

Considerando que há discrepância entre as datas das audiências 

designadas em cada um dos feitos, algumas delas já se avizinhando, 

tenho por bem readequar a pauta. Dessa forma, redesigno as audiências 

para o dia 12/3/2020, às 16h. Cancelem-se as audiências anteriormente 

designadas retirando-as de pauta.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69133 Nr: 587-45.2019.811.0108

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DENISE DE LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte querelante, por 

seu procurador, quanto ao conteúdo da r. decisão, em que: "Vistos, etc. 

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público. Proceda a Secretaria 

com a reunião dos autos (69133, 69175, 71976, 67514, 72824, 72530 e 

71964). Traslade-se cópia da presente decisão para cada um dos feitos. 

Considerando que há discrepância entre as datas das audiências 

designadas em cada um dos feitos, algumas delas já se avizinhando, 

tenho por bem readequar a pauta. Dessa forma, redesigno as audiências 

para o dia 12/3/2020, às 16h. Cancelem-se as audiências anteriormente 

designadas retirando-as de pauta.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito"
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69175 Nr: 594-37.2019.811.0108

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Hudson Vilela dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEM MARY DAL MAGRO FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte querelante, por 

seu procurador, quanto ao conteúdo da r. decisão, em que: "Vistos, etc. 

Defiro conforme requerido pelo Ministério Público. Proceda a Secretaria 

com a reunião dos autos (69133, 69175, 71976, 67514, 72824, 72530 e 

71964). Traslade-se cópia da presente decisão para cada um dos feitos. 

Considerando que há discrepância entre as datas das audiências 

designadas em cada um dos feitos, algumas delas já se avizinhando, 

tenho por bem readequar a pauta. Dessa forma, redesigno as audiências 

para o dia 12/3/2020, às 16h. Cancelem-se as audiências anteriormente 

designadas retirando-as de pauta.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito"

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-42.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO TIRLONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT9601-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOYDO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 

- ME (REQUERIDO)

ALCANTARA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000157-42.2020.8.11.0108. REQUERENTE: PEDRO PAULO TIRLONIO 

REQUERIDO: GOYDO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA EM 

RECUPERACAO JUDICIAL - ME, ALCANTARA & CIA LTDA - ME 1000157 – 

42.2020.811.0108 Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de nulidade 

de lançamento de débito c/c concessão de tutela de urgência com o fim de 

exclusão do nome de documentação de veículo dos órgãos c/c 

indenização por danos morais c/c reembolso ajuizada por PEDRO PAULO 

TIRLONIO em face de GOIDO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 

VALDEMIR ALCANTARA EIRELI –EPP. Alega em síntese que verificou 

constar dívida junto à Secretaria de Estado de Fazenda no valor de R$ 

110,00 (cento e dez reais). Ao consultar a referência do débito, verificou 

ser referente ao licenciamento de um veículo em dívida ativa, na placa 

JZX-7871, o qual afirma não ter adquirido. Esclarece que o proprietário 

anterior era a empresa requerida (Goido Implementos Rodoviários Ltda), e 

que o trâmite todo para transferência do veículo para o nome do 

requerente havia ocorrido por meio do escritório de contabilidade com 

razão social de Valdemir Alcantara Eireli-EPP, inscrito no CNPJ. 

26.581.728/0001 -48, localizado na Avenida das Acácias, nº 1.200, na 

cidade de Sinop/MT. Narra que pagou o débito lançado no valor de R$ 

110,00 (cento e dez reais) no dia 20 de setembro de 2019, porém ao emitir 

nova certidão verificou constar novamente dívida ativa na PGE do Estado 

de Mato Grosso um débito referente ao licenciamento de veículo e 

parcelamento do Funjus a vencer no dia 31 de janeiro de 2020, nos 

valores respectivos de R$ 126,06 e R$ 12,61 de cada ano de 2019 e 

2020, correspondentes ao mesmo veículo. Assim requer em sede de tutela 

de urgência a suspensão do lançamento dos débitos, impostos, taxas e 

despesas, em nome do requerente, relacionado ao veículo descrito nos 

autos. No mérito, requere a condenação dos requeridos ao reembolso da 

quantia de R$ 387,34 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos) referente aos licenciamentos quitados pelo requerente, para 

sua não responsabilização em CDA, conforme comprovantes anexados. 

Houve emenda à inicial (ID. 28404991). Fundamento e decido. Recebo a 

emenda. Anote-se. Analisando os autos observa-se que não existem, por 

ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que 

pairam dúvidas acerca ilegalidade da cobrança realizada. Da parca 

documentação constante nos autos não se pode extrair elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, mormente quando não há 

prova cabal de fraude documental na assinatura dos documentos relativos 

ao veículo, de modo que, em razão da presunção de legitimidade dos atos 

administrativos, deve o débito fiscal ser considerado regular, ao menos 

nesta fase processual. Assim, não havendo por isto o cumprimento dos 

requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a 

probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. 

Designe-se data para audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada 

para comparecer a audiência de conciliação, sob pena de revelia e 

confissão. Caso não haja acordo, a Reclamada tem o prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena 

de revelia. Intime-se a parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001219-54.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ABCON - ASSESSORIA BRASILEIRA DE CONCURSOS - EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

1001219-54.2019.8.11.0108. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ABCON - 

ASSESSORIA BRASILEIRA DE CONCURSOS - EIRELI - ME 1001219 

-54.2019.8.11.0108 Sentença Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38, 

da Lei 9.099/95). De saída, saliento que a relação jurídica havida entre as 

partes não é de consumo, pois não sequer há aquisição de produto ou 

serviço do requerido. Em relação à competência territorial das ações que 

tramitam no Juizado Especial Cível, prescreve o artigo 4º, da Lei n.º 

9.099/95: "Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o 

Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde 

aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a 

obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato 

ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no 

foro previsto no inciso I deste artigo." Segundo previsão do Código de 

Processo Civil, trata-se de competência territorial, sendo espécie de 

competência relativa. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC, 

é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a 

ação em que se lhe exigir o cumprimento. DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO 

NEVES ensina que: "As razões que levaram o doutrinador à criação de tal 

regra giram em torno da presumida facilidade de a atividade probatória ser 

desenvolvida no local do cumprimento da obrigação, além de ser nesse 

local que invariavelmente se refletem os efeitos econômicos da solução da 

demanda. Não obstante, continua a ser norma de competência relativa, o 

que significa dizer que pode ser modificada por lei ou por vontade das 

partes. O autor, por exemplo, poderá optar pelo domicílio do réu, aplicando 

ao caso concreto a regra de foro comum prevista no art. 46 do Novo 

CPC." (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 

Editora Juspodivm, 2ª Edição, 2017, p. 94). In casu, o requerente reside 

nesta urbe e os requeridos na cidade de Cascavel-PR e Primavera do 

Leste/MT , não sendo, portanto, observadas as regras referentes à 

competência para ajuizamento da presente demanda. Nesse sentido: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Competência. Ação que visa a 

transferência da propriedade do veículo vendido para o agravante, bem 

como seja o autor indenizado pelo pagamento de taxas e impostos que 

adimpliu por não ter o réu cumprido sua obrigação. Inexistência de relação 

de consumo. Aplicação das regras de competência do Código de 

Processo Civil, mantido o processo na Vara da Fazenda Pública em que 
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tramita. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2085540-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes; 

Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara 

da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 

21/06/2019) – grifos meus. Em sede de Juizado Especial, reconhecida a 

incompetência, seja relativa ou absoluta, os autos são extintos e não 

remetidos para o juízo competente. Portanto, sem análise do mérito, JULGO 

EXTINTA a presente ação que JOSE RODRIGUES DOS SANTOS move em 

face MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e ABCON - ASSESSORIA 

BRASILEIRA DE CONCURSOS - EIRELI - ME, nos termos do art. 51, inc. III 

da Lei 9.099/95. Oportunamente, arquivem-se os autos. Isento dos ônus 

da sucumbência por previsão legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

* O Edital n. 004/2020-DF completo, que torna público o gabarito definitivo 

do Teste Seletivo para Credenciamento de Conciliador, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

 * O Edital n. 005/2020-DF completo, que torna público a classificação geral 

do Teste Seletivo para Credenciamento de Conciliador, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

 

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000473-61.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA TEREZA PEREIRA LEITE OAB - MT0006528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000473-61.2019.8.11.0085. 

Vistos. I – RELATÓRIO Cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 

C/C DANO MORAL ajuizada por LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Relata a autora, em sua exordial, que procurou o 

Hospital Municipal de Terra Nova do Norte, na data de 16/07/2018, com 

tontura e sudorese, recebendo o diagnóstico inicial de “bloqueio completo 

de ramo D”, ou seja, bloqueio completo de veia de ramo direito; em 

17/07/2018 foi encaminhado para exames específicos à cidade de Peixoto 

de Azevedo/MT, sob a justificativa médica de “paciente cardiopata”. 

Informa que no mesmo dia, após a realização dos exames, foi internado no 

Hospital Regional de Peixoto de Azevedo/MT, tendo em vista o resultado 

dos exames que apontaram um “bloqueio atrial total”, considerada como 

cardiopatia grave. Acrescenta, ainda, que o diagnóstico lhe classificou 

como paciente de alto risco, determinando o seu encaminhamento 

cirúrgico para o implante de marca-passo com urgência/emergência, o que 

decorrido vários meses, com o risco iminente de sofrer uma parada 

cardíaca, bem como pela inexistência de previsão para o referido 

procedimento, procuraram um Cardiologista na cidade de Sinop/MT para 

realizar o procedimento, sendo realizado, posteriormente, no Hospital 

Santo Antônio, cujos gastos atingiram o valor de R$ 27.651,83. Assim, 

pugna pela condenação da parte requerida em ressarcir todas as 

despesas médico-hospitalares adimplidas pela parte autora, bem como a 

procedência do pedido de condenação em danos morais, uma vez que o 

requerido injustificadamente deixou de cumprir com sua obrigação 

constitucional. Com a inicial (ID. 21354606) vieram os documentos de fls. 

ID. 21354612/21355768. Decisão de ID. 21875084 recebendo a petição 

inicial, deferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita, e 

determinando, por conseguinte, a citação da parte requeria para contestar 

a presente demanda. O requerido apresentou contestação de ID. 

22834567, rechaçando a tese inaugural. Impugnação à contestação 

aportado no ID. 24307345. Os autos vieram-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO De proêmio, 

cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, a necessidade de dilação probatória, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC. Antes de adentrar ao mérito, 

necessária faz-se a análise da preliminar apresentada pela parte 

requerida em sua contestação. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL Consigna-se que a saúde e a vida humana são bens 

juridicamente tutelados na Constituição da República Federativa do Brasil, 

garantidos mediante políticas sociais e econômicas, sendo que o Poder 

Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento, de modo que AFASTO a preliminar de ausência 

de interesse processual suscitada pelo ESTADO. Tecidas estas 

considerações, não havendo outras preliminares meritórias carentes de 

apreciação, passo a julgar o mérito próprio da presente actio. Pois bem. À 

análise do pleito exordial se impõe que traga à colação alguns dispositivos 

constitucionais, in verbis: “Art.1º. A República Federativa do Brasil, 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: (...)III - a dignidade da pessoa humana;” “Art. 5° - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) § 1° - As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata.”. “Art. 6° - São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” “Art. 194 – A 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 

único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade 

social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura 

e do atendimento;” “Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” “Art. 197 – São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 

diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou 

jurídica de direito privado.” (negritos acrescidos). Dos dispositivos supra, 

depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do 

constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo existencial, as 

necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana se queda 

comprometida. Os princípios nortes da seguridade social, mais 

especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do 

atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo poder público, sendo 

infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência 

de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do egrégio 

Supremo Tribunal Federal, in verbis: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

1.A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos 

demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 

323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, 

não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das 

questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. 

Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo 

que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, 

imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto 

fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106862/3/2020 Página 799 de 813



a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. 

FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. 

Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas 

geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não 

pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, 

desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da 

saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os 

atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando 

desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do 

Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à 

saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento 

médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para 

adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar 

com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos 

imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (RE 668724 AgR, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012) (negritos acrescidos). 

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora busca-se o 

ressarcimento patrimonial de expensas relacionadas à saúde, ao passo 

que devem ser estabelecidos requisitos que, estando satisfeitos, ensejam 

a procedência da demanda. Nesse ponto, este Juízo possui entendimento 

de que para que se possa vindicar ressarcimento, que em analogia aplico 

para a postulação do pagamento de despesas medicas deve haver: 1) 

negativa perante o Sistema Único de Saúde do tratamento que originou o 

débito ou 2) fato excepcional que se apresente como justificativa plausível 

para o imediato atendimento em instituição particular, considerando as 

deficiências do serviço público. Nesse sentido, colaciono o seguinte 

julgado: “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. RESSARCIMENTO 

DE DESPESAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. 

IMPOSSIBILIDADE. [...]. O direito ao ressarcimento de despesas médicas 

particulares pelo Poder Público é reconhecido somente nos casos em que 

há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante 

de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista 

de inexistência ou insuficiência do serviço público. (TRF4, AC 

5007305-11.2014.404.7210, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO 

D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 14/04/2016)” Traçadas 

essas premissas, constata-se que a parte autora, após a realização de 

diversos exames na rede pública de saúde, procurou o serviço particular 

denominado Hospital Santo Antônio, na Cidade de Sinop/MT, cuja distância 

é de aproximadamente 167 quilômetros, para a realização do procedimento 

descortinado nos autos, não havendo prova de qualquer omissão 

específica da atuação do Estado que criou a situação propícia para a 

produção do dano, não havendo que se falar em ressarcimento de 

despesas médicas particulares. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS FEITAS DE FORMA 

PARTICULAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA. FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 

373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS 

SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 

BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE 

SUSPENSA. 1. À medida do grau de interesse das partes em comprovar 

seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus 

probatório: toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu 

direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. 2. À luz do 

quanto disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

restam dúvidas que incumbia, ao autor/apelado, a comprovação de que 

houve, de fato, negativa ou insuficiência do atendimento fornecido pela 

rede pública municipal, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Afigura-se 

imperioso destacar que, no caso sub examine, resta incontroverso que o 

autor/recorrido, por liberalidade e meios próprios, efetuou o pagamento e 

realizou o exame e consulta médica de forma particular, motivo pelo qual, 

não há razão que justifique o reembolso postulado. 4. Por força da 

reforma da sentença, cumpre inverter os ônus sucumbências, para 

condenar a parte vencida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência. 5. Nas causas em que for 

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da 

causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação 

equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do artigo 85 do 

Código Processual Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) 

o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e a importância da causa; e 

d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço. 6. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba 

honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do 

Código de Processo Civil. 7. Vencido o beneficiário da assistência 

judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, 

inteligência do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 8. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - (CPC): 

03596749520138090180, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 08/02/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

08/02/2019)” Calha mencionar por este Juízo, o documento aportado no ID. 

21355146, denominado “Termo de Responsabilidade”, informando que o 

paciente foi retirado da unidade de atendimento em 22/07/2019 para a 

realização do procedimento em uma unidade particular, conforme 

mencionado acima. Observando os fatos sob essa ótica, nada sendo 

comprovado mormente a respeito da insuficiência do serviço público, 

indevida a formação de Juízo de convicção apto a amparar a pretensão 

condenatória deduzida pela parte autora, já que a mesma não trouxe aos 

autos nenhuma prova que pudesse justificar o imediato atendimento por 

hospital particular, consignando que as partes tiveram a ampla 

possibilidade de produção de provas. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, 

não encontrando arrimo para reconhecer o pretenso direito suscitado pela 

parte requerente, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. CONDENO a autora ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendo a 

sua exigibilidade por tratar-se de beneficiário da justiça gratuita. 

DETERMINO a expedição de certidão em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a), no importe de 10 (dez) URH´S, a fim de que possa cobrar os 

honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso. P.R.I.C. Transitado 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Terra Nova 

do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-94.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE OAB - MT0019063A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000238-94.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): ANTONIO ZATTA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Cuida-se de “ação para concessão de aposentadoria por 

idade urbana com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por ANTONIO 

ZATTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, alegando, em síntese, que possui mais de 65 anos de idade, bem 

como por possuir carência de 180 contribuições, preenchendo os 

requisitos necessários para a percepção do benefício pleiteado. Com a 

inicial veio os documentos de Id. 19492737. A exordial foi recebida ao Id. 

20671880, oportunidade em foi deferida a gratuidade da justiça, indeferida 

a tutela de urgência e determinada a citação da requerida. Contestação ao 

Id. 21063627 e impugnação e documentos no Id. 21268580. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao exame mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC. A concessão da 
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aposentadoria por idade, prevista no artigo 48 da Lei 8.213/91, está 

condicionada aos seguintes requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) 

anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco), se homem; b) ser 

segurado da Previdência Social; c) carência mínima, que, para os que 

completaram a idade mínima a partir de 2011, é de 180 (cento e oitenta) 

contribuições mensais. No caso em tela, o autor demonstrou ter 

completado a idade mínima em 2017 (Id. 19493486), bem como comprovou 

a sua qualidade de segurado, persistindo a controvérsia em relação a 

carência mínima. A autarquia, ora demandada, reconheceu apenas 126 

(cento e vinte e seis) contribuições mensais no processo administrativo, 

entre os anos de 1982 a 2010. Por outro lado, o requerente, apesar de 

alegar ter preenchido o período de carência de 180 contribuições mensais, 

não carreou aos autos documentos que comprovassem o preenchimento 

da carência pelo período remanescente ao reconhecido pela autarquia. 

Assim, considerando que os documentos juntados aos autos não 

comprovam o período de carência de 180 contribuições mensais, a 

improcedência do pedido é de rigor. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

idade urbana formulada por ANTONIO ZATTA e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, a exigibilidade 

de tais despesas processuais fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade 

de justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000238-94.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ZATTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000238-94.2019.8.11.0085. 

AUTOR(A): ANTONIO ZATTA REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Cuida-se de “ação para concessão de aposentadoria por 

idade urbana com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por ANTONIO 

ZATTA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, alegando, em síntese, que possui mais de 65 anos de idade, bem 

como por possuir carência de 180 contribuições, preenchendo os 

requisitos necessários para a percepção do benefício pleiteado. Com a 

inicial veio os documentos de Id. 19492737. A exordial foi recebida ao Id. 

20671880, oportunidade em foi deferida a gratuidade da justiça, indeferida 

a tutela de urgência e determinada a citação da requerida. Contestação ao 

Id. 21063627 e impugnação e documentos no Id. 21268580. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo 

ao exame mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC. A concessão da 

aposentadoria por idade, prevista no artigo 48 da Lei 8.213/91, está 

condicionada aos seguintes requisitos: a) idade mínima de 60 (sessenta) 

anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco), se homem; b) ser 

segurado da Previdência Social; c) carência mínima, que, para os que 

completaram a idade mínima a partir de 2011, é de 180 (cento e oitenta) 

contribuições mensais. No caso em tela, o autor demonstrou ter 

completado a idade mínima em 2017 (Id. 19493486), bem como comprovou 

a sua qualidade de segurado, persistindo a controvérsia em relação a 

carência mínima. A autarquia, ora demandada, reconheceu apenas 126 

(cento e vinte e seis) contribuições mensais no processo administrativo, 

entre os anos de 1982 a 2010. Por outro lado, o requerente, apesar de 

alegar ter preenchido o período de carência de 180 contribuições mensais, 

não carreou aos autos documentos que comprovassem o preenchimento 

da carência pelo período remanescente ao reconhecido pela autarquia. 

Assim, considerando que os documentos juntados aos autos não 

comprovam o período de carência de 180 contribuições mensais, a 

improcedência do pedido é de rigor. Ante o exposto, e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

idade urbana formulada por ANTONIO ZATTA e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, a exigibilidade 

de tais despesas processuais fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade 

de justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000912-72.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE APARECIDA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS OAB - MT0020868A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADEMAR DA SILVA (DE CUJUS)

JOSE ADEMAR DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

EMERSON LUIZ DA SILVA (HERDEIRO)

HECTOR LUIZ RAMOS MARKS OAB - MT0020868A (ADVOGADO(A))

SUZANA DA SILVA VALCANAIA (HERDEIRO)

V. H. M. (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000912-72.2019.8.11.0085. 

Vistos. DEFIRO a abertura do inventário. NOMEIO LEIDIANE APARECIDA 

DA SILVA como inventariante que, intimada da nomeação, prestará, dentro 

de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, bem como, para apresentar as primeiras declarações no prazo 

de vinte (20) dias, tomando-se por termo. CITEM-SE, após, o órgão do 

Ministério Público e os interessados não-representados, se for o caso, 

bem como a Fazenda Pública Estadual (CPC, artigo 626), manifestando-se 

ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de 

cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 629) ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, artigo 634), 

manifestando-se expressamente. CITE-SE, também, o(s) outro(s) 

herdeiro(s), se já não estiver (em) representado(s) por advogado. Caso 

comporte citação editalícia, desde já consigno o prazo de 20 (vinte) dias. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 637). Se concordes, ao cálculo e 

digam, em 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 638 do CPC. Após, 

retornem os autos conclusos para ulteriores deliberações. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, data da 

assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60968 Nr: 413-76.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA TERESINHA RODRIGUES DA SILVA GROFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 413-76.2017.811.0085 (Código 60968)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por IZAURA TERESINHA 

RODRIGUES DA SILVA GROFF em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 92-V

FUNDAMENTO E DECIDO.
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Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 91, 

totalizando a importância de R$ 5.120,82 (cinco mil, cento e vinte reais e 

oitenta e dois centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62503 Nr: 1346-49.2017.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1346-49.2017.811.0085 (Código 62503)

 Vistos.

 Trata-se de ação de divórcio litigioso, proposta por ROSENIR PIMENTEL, 

em face de SOLANGE INACIO OLIVEIRA PIMENTEL.

Consoante petitório de fls. 53/54, a parte autora requereu a extinção da 

ação pela desistência.

À fl. 54, a parte requerida apresentou declaração de que se reconciliou e 

voltou a conviver com o autor.

 É o breve relato. Decido.

Tendo em vista o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

autora, aliado ao fato de que a parte requerida concordou com a 

desistência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas/despesas 

processuais, contudo, fica suspensa a exigibilidade, eis que a parte é 

beneficiária da justiça gratuita.

 P.R.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE após as baixas e anotações 

necessárias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62959 Nr: 93-89.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPCDF, CCC, ABCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.920

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença de fl. 26. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. FICA VOSSA 

SENHORIA ADVERTIDA de que o NÃO recolhimento das custas judiciais/e 

ou taxas judiciárias, implicará na inscrição do nome e CPF do devedor 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC/TJM.

Elisandra Hattori da Rocha – Mat. 12747

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 94-74.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JPCDF, CCC, ABCDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANA AMANCIO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 18.920

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

562,38 (quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença de fl. 27. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. FICA VOSSA 

SENHORIA ADVERTIDA de que o NÃO recolhimento das custas judiciais/e 

ou taxas judiciárias, implicará na inscrição do nome e CPF do devedor 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC/TJM.

Elisandra Hattori da Rocha – Mat. 12747

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63894 Nr: 499-13.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE SOUZA ZARTH, ERICA PATRICIA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

613,40 (seiscentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 41/42 . Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos) para custas e R$ 200,00 (duzentos reais) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. FICA VOSSA SENHORIA ADVERTIDA de 

que o NÃO recolhimento das custas judiciais/e ou taxas judiciárias, 

implicará na inscrição do nome e CPF do devedor junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/TJM.

Elisandra Hattori da Rocha – Mat. 12747

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37843 Nr: 403-76.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR INÁCIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 403-76.2010.811.0085 (Código 37843)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por VALDEIR INÁCIO 

LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 220-v.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

216/219, totalizando a importância de R$ 80.436,54 (oitenta mil, 

quatrocentos e trinta e seis reias e cinquenta e quatro centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do CPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50797 Nr: 718-36.2012.811.0085

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELAZIR ALVES MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO FERREIRA BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 3596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT-11.229-B

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte embargante para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

4.546,24 (quatro mil e quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 78/79. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.273,12 (dois mil, 

duzentos e setenta e três reais e doze centavos) para custas e R$ 

2.273,12 (dois mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos) para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. FICA VOSSA SENHORIA ADVERTIDA de 

que o NÃO recolhimento das custas judiciais/e ou taxas judiciárias, 

implicará na inscrição do nome e CPF do devedor junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/TJM.

Elisandra Hattori da Rocha – Mat. 12747

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51055 Nr: 990-30.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISIO DIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A - ITAUCRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Processo nº 990-30.2012.811.0085 – Cód. 51055

Vistos.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença, conforme 

manifestação de fls. 110/111 e guia de recolhimento de fls. 111v/112, 

PROCEDAM-SE aos atos necessários para a transferência dos valores 

depositados nos autos, atentando-se para os números de contas 

informados à fl.107, bem como para as determinações contidas na 

Resolução nº 11/2014 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova 

metodologia adotada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para 

gerenciar os depósitos judiciais.

 Quanto aos valores dos honorários advocatícios, inclusive os contratuais 

(contrato de fls. 108/109), deverá ser desmembrado e levantado em favor 

do causídico, conforme requerido.

Após, INTIME-SE pessoalmente a parte autora acerca do levantamento dos 

valores, bem como para requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de quitação integral e arquivamento do feito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51057 Nr: 992-97.2012.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NERI ELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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1.411,64 (um mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e quatro 

centavos), a que foi condenada nos termos da r. sentença de fls. 64. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 705,82 (setecentos e 

cinco reais e oitenta e dois centavos) para custas e R$ 705,82 

(setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do 

Norte, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. FICA 

VOSSA SENHORIA ADVERTIDA de que o NÃO recolhimento das custas 

judiciais/e ou taxas judiciárias, implicará na inscrição do nome e CPF do 

devedor junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC/TJM.

Elisandra Hattori da Rocha – Mat. 12747

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51551 Nr: 236-54.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE, MILTON JOSE 

TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ COMÉRCIO DE PAPELARIA E 

ASSITÊNCIA TÉCNICA EM TELEFONIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 236-54.2013.811.0085 (Código 51551)

Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fl. 53.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo requerido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52979 Nr: 181-69.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Processo nº 181-69.2014.811.0085 (Código 52979)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 78, DETERMINO a intimação pessoal da 

parte autora para dar prosseguimento ao feito, nos termos da decisão de 

fl. 77, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, com fulcro no 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME os autos 

conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54602 Nr: 1263-38.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILEIA ANTONIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010/MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT Nº10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1263-38.2014.811.0085 Vistos.Trata-se de CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA movido por CLAUDILEIA ANTONIA DA SILVA representada 

por Iracema Pereira da Silva em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS.Devidamente intimado, o executado impugnou os 

valores apresentados pelo credor (fl. 156/159).À fl. 160/163, a parte 

exequente concordou com os valores apresentados pelo executado na 

impugnação.FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando que a parte 

exequente concordou com os valores apresentados pelo executado, 

HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 156/159, totalizando a importância 

de R$ 94.414,44 (noventa e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e 

quarenta e quatro centavos).Deixo de condenar em honorários 

advocatícios ante a não resistência à pretensão.Deixo de condenar em 

custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da 

Lei 7.603/01.REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.Após, DETERMINO a intimação 

do PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor 

relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido 

(banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono 

da parte autora que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após o levantamento dos 

valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como 

quitação integral.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro 

de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56589 Nr: 1030-07.2015.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMACOL - COOPERATIVA MISTA AGRÍCOLA 

DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 450-16.2011.811.0085 – Código 39342

Vistos.

Ante a manifestação ministerial de fls. 140 e verso, tratando-se de 

processo suspenso nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal, 

remeta-se o presente feito ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo de 06 meses, abram-se vistas ao agente ministerial 

para manifestação, conforme requerido.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60506 Nr: 185-04.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI OSVALDO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a autora acerca do laudo pericial. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Terra Nova do Norte - MT, 27 de fevereiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35635 Nr: 851-20.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO BASSANESSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT Nº13849

 Processo nº 851-20.2008.811.0085 (Código 35635)

Vistos.

Retifiquem-se a numeração dos autos a partir da página 110, posto que 

completamente fora da ordem sequencial.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Daniel Gonçalves Torrres.

Passem-se às alegações finais das partes, conforme já determinado à fl. 

102.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 37922 Nr: 482-55.2010.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA FATIMA DAMACENA DAS FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Processo nº 482-55.2010.811.0085 (Código 37922)

Vistos.

Após o cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, do art. 

1.010, do CPC, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do 

NCPC), ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do recurso será 

efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38137 Nr: 697-31.2010.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797, LUIZ CARLOS BOFI - OAB:OAB/MT 24.195

 Processo nº 697-31.2010.811.0085 (Código 38137)

Vistos.

Considerando as certidões de fls. 125/126, nomeio em substituição à 

advogada anteriormente nomeada, a Dra. Marisa Terezinha Vesz. Os 

honorários serão arbitrados conforme tabela mínima da OAB/MT.

Designe-se nova data para audiência de tentativa de conciliação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38243 Nr: 804-75.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS COBOS - ME, LUIS CARLOS 

COBOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 804-75.2010.811.0085 (Código 38243)

Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fl. 37.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo requerido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 dias.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 38296 Nr: 857-56.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZI AGROINDUSTRIAL LTDA, JOSÉ CÉZAR 

MACHADO DA SILVA, ISABEL FRANCISCA MIRÓ DE CORDOVA 

MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 857-56.2010.811.0085 (Código 38296)

Vistos.

Indefiro o pedido de citação por edital, posto que não há informações de 

que a parte esteja em local incerto e não sabido.

Ademais, a certidão de fls. 53v atesta a impossibilidade de acesso à 

residência dos executados, razão pela qual determino a expedição de 

nova carta precatória de citação e demais atos executórios, consignando 

a observação de que, havendo suspeita de ocultação da parte executada 

para não ser citada, deverá o senhor Oficial de Justiça certificar a 

ocorrência e proceder à citação com hora certa, na forma estabelecida no 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 39646 Nr: 720-40.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDPS, ADELINO ANTONIO DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 720-40.2011.811.0085 (Código 39646)

Vistos.
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Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por ADELINO ANTONIO DA 

PAZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a requerente informa o cumprimento da obrigação (fl. 

179).

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...).

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 179, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51012 Nr: 944-41.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA APARECIDA ESPERANDIN FARTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 944-41.2012.811.0085 (Código 51012)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por NEUSA APARECIDA 

ESPERANDIN FARTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 134-v.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

131/132, totalizando a importância de R$ 22.878,32 (vinte e dois mil, 

oitocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51165 Nr: 1109-88.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1109-88.2012.811.0085 (Código 51165)Vistos.Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ATILIO MACHADO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Devidamente intimado, 

a parte executada impugnou os valores apresentados pelo exequente (fl. 

151/155).À fl. 156, a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado na impugnação.FUNDAMENTO E 

DECIDO.Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

151/156, totalizando a importância de R$ 12.515,91 (doze mil, quinhentos e 

quinze reais e noventa e um centavos).Deixo de condenar em honorários 

advocatícios ante a não resistência à pretensão.Deixo de condenar em 

custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da 

Lei 7.603/01.REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do 

NCPC.INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal.Após, DETERMINO a intimação 

do PATRONO da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

INFORME os dados bancários, da parte AUTORA para a liberação do valor 

relativo ao benefício previdenciário c/c parcelas vencidas, a si concedido 

(banco, agência, número da conta e CPF). Ainda, OPORTUNIZO, o patrono 

da parte autora que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique o valor de seus 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de 

honorários, visando à liberação desta verba diretamente em seu 

favor.Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus 

dados bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da 

conta e CPF), dos honorários sucumbenciais.Após o levantamento dos 

valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio interpretado como 

quitação integral.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro 

de 2020.Janaína Rebucci DezanettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51670 Nr: 360-37.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. SEBOLD CONFECÇÕES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:OAB/MT 16.555/A, THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Processo nº 360-37.2013.811.0085 (Código 51670)

Vistos.

Considerando o decurso de prazo bem superior ao requerido pela parte 

autora (fl. 100), INTIME-SE para se manifestar nos autos, em 15 (quinze) 

dias, pugnando o que entender de direito.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 21 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51851 Nr: 1276-08.2012.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANI FELICIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1276-08.2012.811.0085 (Código 51851)

Vistos.

 Considerando a manifestação das partes (fls. 81/81-v), encaminhe os 

autos para a contadoria do juízo atualizar o cálculo de fl. 80, retirando o 

valor referente a indenização.

 Intime-se as partes para manifestarem acerca do cálculo atualizado no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volte-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 52464 Nr: 1118-16.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA APARECIDA FAVARIN LORENZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1118-16.2013.811.0085 (Código 52464)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por ILDA APARECIDA 

FAVARIN LORENZINI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 157-v.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

156, totalizando a importância de R$ 47.324,78 (quarenta e sete mil, 

trezentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos).

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53622 Nr: 667-54.2014.811.0085

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS, SAMUEL 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, 

FERNANDO FORTUNATO DE SOUZA, JOÃO FERMINO, DIGNAR 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT, WILER MARQUES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.269-B

 FINALIDADE: Intimação das partes acerca do documento de fls. 96-97, no 

qual o perito nomeado informa a data de início dos trabalhos periciais como 

sendo o dia 11 de março de 2020, às 13h30min. na Vara Única do Fórum 

de Terra Nova do Norte - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57360 Nr: 76-24.2016.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 

TEREZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

621,90 (seiscentos e vinte e um reais e noventa centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 20 e verso. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

e Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor. O 

sistema vai gerar um Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra 

Nova do Norte, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

FICA VOSSA SENHORIA ADVERTIDA de que o NÃO recolhimento das 

custas judiciais/e ou taxas judiciárias, implicará na inscrição do nome e 

CPF do devedor junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/TJM.

Elisandra Hattori da Rocha – Mat. 12747

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57457 Nr: 132-57.2016.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MATTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 132-57.2016.811.0085 (Código 57457)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por MARLENE MATTER 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Devidamente intimado, a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente as fls. 207-v.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a parte executada concordou com os valores 

apresentados pelo exequente, HOMOLOGO o cálculo acostado às fls. 

205/206, totalizando a importância de R$ 51.097,08 (cinquenta e um mil, 
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noventa e sete reais e oito centavos).

 Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da 

Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

REQUISITE-SE o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, do NCPC.

INTIMEM-SE as partes nos moldes do artigo 11 da Resolução n. 458/2017 

do Conselho da Justiça Federal.

Após, DETERMINO a intimação do PATRONO da parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME os dados bancários, da parte 

AUTORA para a liberação do valor relativo ao benefício previdenciário c/c 

parcelas vencidas, a si concedido (banco, agência, número da conta e 

CPF).

 Ainda, OPORTUNIZO, o patrono da parte autora que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS CONTRATUAIS, 

instruído com o respectivo contrato de honorários, visando à liberação 

desta verba diretamente em seu favor.

Ainda, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, INFORME seus dados 

bancários, para o depósito judicial (banco, agência, número da conta e 

CPF), dos honorários sucumbenciais.

Após o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte autora pessoalmente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo silêncio 

interpretado como quitação integral.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57723 Nr: 254-70.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I ILMO KESSELER ME (BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS SOBERANO), IRINEO ILMO KESSELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 254-70.2016.811.0085 (Código 57723)

Vistos.

Em que pese o pedido da parte autora, nota-se que à fl. 72 foi juntada 

certidão de óbito do representante legal da parte executada.

Dispõe o artigo 313, do NCPC: “Suspende-se o processo: I - pela morte ou 

pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu 

representante legal ou de seu procurador; (...); § 2º Não ajuizada ação de 

habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a 

suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, 

ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo 

espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no 

prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; 

(...)”.

Posto isto, considerando a informação de óbito do representante legal da 

parte executada, suspendo o processo pelo prazo de 90 dias, para que a 

parte autora promova a citação do respectivo espólio, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59240 Nr: 995-13.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME, LUIS SCHWIRCH, JANDIR SVIERK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte executada, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

802,25 (oitocentos e dois reais e vinte e cinco centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 26. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para custas e R$ 388,85 (trezentos e oitenta e oito reais e 

oitenta e cinco centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais e 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. FICA VOSSA SENHORIA ADVERTIDA de 

que o NÃO recolhimento das custas judiciais/e ou taxas judiciárias, 

implicará na inscrição do nome e CPF do devedor junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/TJM.

Elisandra Hattori da Rocha – Mat. 12747

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60078 Nr: 1410-93.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARI BERNARDI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Processo nº 1410-93.2016.811.0085 – Código 60078

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Parquet imputa à 

acusada LUCIMARI BERNARDI GOMES a prática, em tese, do delito 

tipificado no art. 306, da Lei 9.503/97.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fls. 30 e verso.

Defesa preliminar às fls. 56/57.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Após detida análise dos autos, verifico estarem presentes o fumus 

commissi delicti, ou seja, prova da materialidade e indícios de autoria, 

máxime pelos depoimentos prestados na fase policial.

 Portanto, não estão presentes quaisquer das causas ensejadoras da 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Assim, determino a expedição de carta precatória para oitiva das 

testemunhas, assinalando o prazo de 60 dias para cumprimento.

Decorrido o prazo, independente de cumprimento, voltem-me os autos 

conclusos para designação de data para interrogatório da parte ré.

Intimem-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62557 Nr: 1390-68.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDMAR RODRIGUES TERRAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Certidão

Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte ré para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 1.039,82 

(um mil e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de fls. 75/80 . Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 789,24 (setecentos e oitenta e nove reais e 

vinte e quatro centavos) para custas e R$ 250,58 (duzentos e cinquenta 

reais e cinquenta e oito centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 
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DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF do Pagante. Clicar no item custas, incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. FICA VOSSA 

SENHORIA ADVERTIDA de que o NÃO recolhimento das custas judiciais/e 

ou taxas judiciárias, implicará na inscrição do nome e CPF do devedor 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC/TJM.

Elisandra Hattori da Rocha – Mat. 12747

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62280 Nr: 1174-10.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/MT 17493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:21061/O, FERNANDO LOPES LOURENÇO - 

OAB:OAB/MT 14.729

 Processo nº 1174-10.2017.811.0085 – Cód. 62280

Vistos.

Considerando o requerimento da parte autora (fls. 125/126), atenta às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto e com fulcro nos arts. 

98, § 6º, do Código de Processo Civil e 468, §§ 6º e 7º, da CNGC/MT, 

DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de parcelamento das custas 

processuais do quinhão que lhe cabe, que deverão ser pagas em 03 

(TRÊS) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, sendo a primeira em até 05 

dias da intimação deste decisum, e as demais nos mesmos dias dos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Central de Arrecadação e Arquivamento certificar, de imediato, 

qualquer desobediência ou descumprimento dessa ordem.

Fica o requerente advertido de que a inadimplência, ainda que parcial, 

acarretará na inscrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º, da CNGC, 

independente de nova intimação.

A fim de possibilitar o lançamento das informações no sistema de 

arrecadação e viabilizar o acompanhamento e controle desta modalidade 

de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 04/2018/GAB/J-AUX, a 

Central de Arrecadação e Arquivamento deverá encaminhar cópia da 

presente decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação, para o 

endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Terra Nova do Norte, 20 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62280 Nr: 1174-10.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:OAB/MT 17493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adonis Fernando Viegas 

Marcondes - OAB:21061/O, FERNANDO LOPES LOURENÇO - 

OAB:OAB/MT 14.729

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora da seguinte decisão, 

para cumprimento: "Considerando o requerimento da parte autora (fls. 

125/126), atenta às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto e 

com fulcro nos arts. 98, § 6º, do Código de Processo Civil e 468, §§ 6º e 

7º, da CNGC/MT, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de parcelamento das 

custas processuais do quinhão que lhe cabe, que deverão ser pagas em 

03 (TRÊS) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS, sendo a primeira em até 

05 dias da intimação deste decisum, e as demais nos mesmos dias dos 

meses subsequentes, corrigidas monetariamente (art. 468, § 7º da CNGC) 

devendo a Central de Arrecadação e Arquivamento certificar, de imediato, 

qualquer desobediência ou descumprimento dessa ordem. Fica o 

requerente advertido de que a inadimplência, ainda que parcial, acarretará 

na inscrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º, da CNGC, 

independente de nova intimação. A fim de possibilitar o lançamento das 

informações no sistema de arrecadação e viabilizar o acompanhamento e 

controle desta modalidade de pagamento, nos moldes do ofício circular nº 

04/2018/GAB/J-AUX, a Central de Arrecadação e Arquivamento deverá 

encaminhar cópia da presente decisão ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, para o endereço eletrônico: dca@tjmt.jus.br. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61058 Nr: 464-87.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos.

 Considerando o Ofício nº 223/2018/PJ, em que informa que o Promotor de 

Justiça não estará na Comarca no dia 16/05/2018, designo nova data para 

a audiência, sendo o dia 17 de julho de 2018, às 13:30 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61058 Nr: 464-87.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Vistos.

 Considerando o Ofício nº 282/2018-PJP, em que informa que o Promotor 

de Justiça estará usufruindo de folga compensatória nos dias 13 e 16 a 18 

de julho de 2018, designo nova data para a audiência de instrução, sendo 

o dia 19/09/2018, às 15:00 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61058 Nr: 464-87.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Certifico e dou fé que em razão da cumulação de trabalhos com a 

comarca de Itaúba pelo magistrado, realizando audiências nas 

quintas-feiras, cumprindo determinação, fica redesignada a audiência nos 

presentes autos para o dia 10 de julho de 2019, às 15h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61058 Nr: 464-87.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON FERREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº: 464-87.2017.811.0085 (Código 61058)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 64, DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 16/04/2020, às 15h20min, face a ausência de data anterior na pauta.

INTIMEM-SE o autor dos fatos e as testemunhas arroladas.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61330 Nr: 625-97.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, VANA AMANCIO DA COSTA - OAB:OAB/MT 

18.920

 Autos n° 625-97.2017.81.0085 (Código 61330)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 59, REDESIGNO a audiência anteriormente 

aprazada para o dia 16/04/2020, às 15h50min, face a ausência de data 

anterior na pauta.

 INTIMEM-SE nos moldes da decisão de fl. 37.

Sem prejuízo, considerando a manifestação de fls. 39/44, DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público Estadual para manifestação

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Terra Nova do Norte, 07 de janeiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37511 Nr: 71-12.2010.811.0085

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ROHENKOH, CLAUDIR ANTONIO 

ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502/MT

 Certifico e dou fé que intimo as partes para manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias acerca do retorno dos autos à primeira instância.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Vara Única

Portaria

PORTARIA Nº 013/2020 – DIRETORIA-VBST

O Doutor Leonardo de Araújo Costa Tumiati, Juiz de Direito em Substituição 

Legal do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.

CONSIDERANDO os termos do Provimento nº 17/2019-CM, de 02 de 

setembro de 2019, o qual Revoga o Provimento n. 10/2016/CM e o 

Provimento 09/2019/CM que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como no plantão semanal;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a escala de plantão nos finais de semana e feriados 

do Polo de Cáceres, bem como do plantão semanal da Comarca de Vila 

Bela da Santíssima Trindade, no mês de MARÇO DE 2020, das áreas cível 

e criminal, da seguinte forma:

PLANTONISTAS DAS ÁREAS CÍVEL E CRIMINAL

DIAS TIPO MAGISTRADO SERVIDOR

1 Fim de semana Dr. Cláudio Deodato R. Pereira Antoninho Marmo da S. 

Junior

2 Semanal Dr. Elmo Lamoia de Moraes Antoninho Marmo da S. Junior

3 a 6 Semanal Dr. Elmo Lamoia de Moraes José Carlos de Souza Cândido

7 e 8 Fim de semana Drª. Luciene Kelly Marciano Roos Jhonatan Correia 

Motta

9 a 13 Semanal Dr. Elmo Lamoia de Moraes Jhonatan Correia Motta

14 e 15 Fim de semana Dr. Pierro de Faria Mendes José Carlos de Souza 

Cândido

16 a 18 Semanal Dr. Elmo Lamoia de Moraes José Carlos de Souza 

Cândido

19 Feriado Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho José Carlos de Souza 

Cândido

20 Semanal Dr. Elmo Lamoia de Moraes José Carlos de Souza Cândido

21 e 22 Fim de semana Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho Monik Assad de 

Lima

23 a 27 Semanal Dr. Elmo Lamoia de Moraes Antoninho Marmo da S. Junior

28 e 29 Fim de semana Drª. Joseane Carla R. Viana Quinto Ana Rita 

Profeta da Cruz

30 e 31 Semanal Dr. Elmo Lamoia de Moraes Ana Rita Profeta da Cruz

Telefone do Servidor plantonista: (65) 99245-8672

DIAS OFICIAIS DE JUSTIÇA PLANTONISTAS

1 a 6 / 14 a 20 Abel Antônio Volpato

7 a 13 / 21 a 27 Valéria Aparecida Pereira da Silva Ferreira

28 a 31 Wemerson Antônio de Oliveira

Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e no 

Provimento nº 17/2019-CM.

Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio da 

publicação da Portaria no Diário de Justiça Eletrônico.

Art. 4º. O Gestor Administrativo deverá afixar esta Portaria no átrio do 

Fórum, em local visível.

Publique-se. Encaminhe-se cópia ao Ministério Público, às autoridades 

policiais locais e a OAB local.

Vila Bela da Santíssima Trindade, 28 de fevereiro de 2020.

Leonardo de Araújo Costa Tumiati

Juiz de Direito

Intimação

Intimação Classe: CNJ-57 DEMARCAÇÃO / DIVISÃO

Processo Número: 1000459-04.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DE SOUZA ALBUQUERQUE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE RUA VEREADOR ENIO FERNANDES LEITE, S/N, 

ANTIGA RUA MUNICIPAL, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELMO LAMOIA DE 

MORAES PROCESSO n. 1000459-04.2019.8.11.0077 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Divisão e Demarcação]->DEMARCAÇÃO / DIVISÃO 

(34) POLO ATIVO: Nome: DALVA DE SOUZA ALBUQUERQUE NUNES 

Endereço: RUA FRANCISCO MANOEL DA SILVA, - ATÉ 6154/6155, 

APONIÃ, PORTO VELHO - RO - CEP: 76824-034 POLO PASSIVO: Nome: 

IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS Endereço: Rua Flor do Ipê, S/N, 

bairro Jardim Aeroporto, JARDIM AEROPORTO, VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 
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audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 23/04/2020 Hora: 17:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 28 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69762 Nr: 200-89.2020.811.0077

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Sidinei Ferrari de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Cezar de Aquino 

Taques - OAB:12026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por derradeiro, é de todo oportuno mencionar que a imputação feita ao 

acusado possui pena máxima em abstrato superior a quatro anos de 

prisão, tendo o mesmo sido condenado à pena muito superior, sendo 

possível a prisão preventiva também nos termos do art. 313, I, do CPP, 

ainda mais na presente fase processual.Diante disso, restando 

demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do artigo 312 e 

313, I, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e 

mantenho assim o ergástulo cautelar de SIDINEI FERRARI DE 

OLIVEIRA.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Oficie-se com cópia 

desta decisão nos autos da Execução Penal de nº 

0001174-20.2006.8.11.0077, do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, para as providências que entender cabíveis.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000060-09.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES OAB - MT17574-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000060-09.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: CASSIO PAULO DE 

ALMEIDA JUNIOR EXECUTADO: V H E R CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - 

EPP Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, 

e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 28 de fevereiro de 2020. Leonardo de 

Araujo Costa Tumiati Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 103086 Nr: 931-20.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE FORMEHL CAVALCANTE, JOSÉ PEREIRA 

CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CILIATO, EVANDRO BATEZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:MT 9811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Código nº 103086

VISTOS.

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do CPC, e, ante o teor da 

certidão retro, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vera/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101763 Nr: 986-05.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GAVIÃO DOS REIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:82780, ANDREA ELISA GAUER MARCHINI - OAB:53030, 

CRISTIANO AMARO RODRIGUES - OAB:OAB/MG 84.933, FERNANDA 

ALVES FRANCO DIAS - OAB:55657, MARCOS EDMAR RAMOS 

ALVARES RODRIGUES - OAB:OAB/MG 110.856, RENATA BROCKELT 

GIACOMETTI - OAB:40540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 INTIMAR o(a) Advogado(a) do Autor para, , no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fl. 259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102299 Nr: 273-93.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requer o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103285 Nr: 1077-61.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requer o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108068 Nr: 1379-56.2015.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca 

do cálculo de liquidação de débito de ref. 46.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67628 Nr: 520-84.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARICONI, VICENTE 

MARICONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT, SILVANO 

FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Código nº 67628

VISTOS.

DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 213/215.

EXPEÇA-SE mandado de intimação, penhora e avaliação, devendo o Oficial 

de Justiça proceder a constrição e avaliação dos bens de elevado valor 

ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um 

médio padrão de vida (art. 833, II, CPC), que guarnecem a residência da 

parte executada.

Em caso de sucesso na penhora, deposite-se o bem com o próprio 

executado, o qual desempenhará o papel de depositário fiel dos bens 

mediante termo (art. 840, §1º, do CPC), intimando-o para, querendo, 

oferecer embargos no prazo legal.

INDEFIRO o pedido de constatação e penhora do bem móvel indicado pelo 

exequente, eis que já foi empreendida diligência nesse sentido, restando 

infrutífera, conforme certidão de fl. 210.

Após, cumpridas as diligências, intime-se a parte exequente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Vera/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67627 Nr: 517-32.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MARICONI, VICENTE 

MARICONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Código nº 67627

VISTOS.

DEFIRO parcialmente o pedido de fls. 192/193.

EXPEÇA-SE mandado de intimação, penhora e avaliação, devendo o Oficial 

de Justiça proceder a constrição e avaliação dos bens de elevado valor 

ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um 

médio padrão de vida (art. 833, II, CPC), que guarnecem a residência da 

parte executada.

Em caso de sucesso na penhora, deposite-se o bem com o próprio 

executado, o qual desempenhará o papel de depositário fiel dos bens 

mediante termo (art. 840, §1º, do CPC), intimando-o para, querendo, 

oferecer embargos no prazo legal.

INDEFIRO o pedido de constatação e penhora do bem móvel indicado pelo 

exequente, eis que já foi empreendida diligência nesse sentido, restando 

infrutífera, conforme certidão de fl. 189.

Após, cumpridas as diligências, intime-se a parte exequente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Vera/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

PORTARIA Nº. 11/2020-DF 

 

ANEXO I 

ESCALA DE PLANTÃO SEMANAL/REGIONAL 

SERVIDORES E MAGISTRADOS 

 POLO X – MARÇO – 2020 

 

Dia Dia 

Semana 

Tipo 

(Comarca/Regional) 

Juiz Servidor Oficial de Justiça 

01 Domingo Final de 

semana/Regional 

Vagner Dupim Dias Ricardo Rodrigues Lins João P. Santos de 

Oliveira 

02 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Kohler de 

Almeida 

Zilda Peixoto Teles 

03 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Kohler de 

Almeida 

Zilda Peixoto Teles 

04 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Kohler de 

Almeida 

Zilda Peixoto Teles 

05 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Kohler de 

Almeida 

Zilda Peixoto Teles 

06 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill Analice Kohler de 

Almeida 

Zilda Peixoto Teles 

07 Sábado Final de 

semana/Regional 

Rafael Depra Panichella Analice Kohler de 

Almeida 

Zilda Peixoto Teles 

08 Domingo Final de 

semana/Regional 

Rafael Depra Panichella Analice Kohler de 

Almeida 

Zilda Peixoto Teles 

09 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill Wesley Cabral Teixeira Raimundo N. A. Silva 

10 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill Wesley Cabral Teixeira Raimundo N. A. Silva 

11 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill Wesley Cabral Teixeira Raimundo N. A. Silva 

12 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill Wesley Cabral Teixeira Raimundo N. A. Silva 

13 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill Wesley Cabral Teixeira Raimundo N. A. Silva 

14 Sábado Final de 

semana/Regional 

Alexandre Sócrates Mendes Wesley Cabral Teixeira Raimundo N. A. Silva 

15 Domingo Final de 

semana/Regional 

Alexandre Sócrates Mendes Wesley Cabral Teixeira Raimundo N. A. Silva 

16 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill Cleidimar M. C. de 

Sabóia 

Clarissa Gilmara Barros 

17 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill Cleidimar M. C. de 

Sabóia 

Clarissa Gilmara Barros 

18 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill Cleidimar M. C. de 

Sabóia 

Clarissa Gilmara Barros 

19 Quinta Semanal/Comarca Fábio Petengill Cleidimar M. C. de 

Sabóia 

Clarissa Gilmara Barros 

20 Sexta Semanal/Comarca Fábio Petengill Cleidimar M. C. de 

Sabóia 

Clarissa Gilmara Barros 

21 Sábado Final de 

semana/Regional 

Juliano Hermont Hermes da 

Silva 

Cleidimar M. C. de 

Sabóia 

Clarissa Gilmara Barros 

22 Domingo Final de 

semana/Regional 

Juliano Hermont Hermes da 

Silva 

Cleidimar M. C. de 

Sabóia 

Clarissa Gilmara Barros 

23 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de Oliveira 

24 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de Oliveira 

25 Quarta Semanal/Comarca Fabio Petengill Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de Oliveira 

26 Quinta Semanal/Comarca Fabio Petengill Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de Oliveira 

27 Sexta Semanal/Comarca Fabio Petengill Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de Oliveira 

28 Sábado Final de 

semana/Regional 

Fabio Petengill Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de 

Oliveira 

29 Domingo Final de 

semana/Regional 

Fabio Petengill Laura Azevedo dos 

Santos 

João Paulo S. de 

Oliveira 

30 Segunda Semanal/Comarca Fabio Petengill Vanderlei Lizi de Oliveira Zilda Peixoto Teles 

31 Terça Semanal/Comarca Fabio Petengill Vanderlei Lizi de Oliveira Zilda Peixoto Teles 
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DADOS/COMARCA/TELEFONES/E-MAIL 
Nome Comarca Vara Telefone de Plantão E-mail 

Cleidimar Maria Carvalho 

de Sabóia 
Aripuanã Vara Única 

66 9 9958 4003 – Plantão 

91 9 8266 4964 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

cleidimar.saboia@tjmt.jus.br  

Wesley Cabral Teixeira Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9365 2533 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

wesley.teixeira@tjmt.jus.br  

Ricardo Rodrigues Lins Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 8137 3893 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

ricardo.lins@tjmt.jus.br  

Laura Azevedo dos Santos Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9636 0891 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br  

laura.santos@tjmt.jus.br  

Vanderlei Lizi de Oliveira Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 8100 9240 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

vanderlei.oliveira@tjmt.jus.br  

Analice Köhler de 

Almeida 
Aripuanã Vara Única 

66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 9238 3963 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

analice.almeida@tjmt.jus.br  

Ivanilze Pereira da Silva Aripuanã Vara Única 
66 9 9958 4003 – Plantão 

66 9 8119 9006 – Pessoal 

ari.unica@tjmt.jus.br 

ivanilze.silva@tjmt.jus.br  

Raimundo Nonato 

Andrade Silva 
Aripuanã Vara Única 

66 9 8123 4870 – Pessoal 

66 9 8421 6629 – Pessoal 
raimundo.silva@tjmt.jus.br  

Zilda Peixoto Teles Aripuanã Vara Única 
66 9 8114 7036 – Pessoal 

66 9 8428 9632 – Pessoal 
zilda.teles@tjmt.jus.br  

João Paulo Santos de 

Oliveira 
Aripuanã Vara Única 66 9 8429 0261 – Pessoal joao.paulo@tjmt.jus.br  

Géssica Magalhães Lima Aripuanã Gabinete 66 9 8123 6406 – Pessoal gessica.lima@tjmt.jus.br  

Rayane Pereira Costa Aripuanã Gabinete 
66 9 8446 9029 – Pessoal 

 
rayane.costa@tjmt.jus.br  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODE RJUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

EDITAL Nº. 04/2020-DF 

 

O Excelentíssimo Doutor Fábio Petengill, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei 

Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, na 

Resolução n.º 20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na Resolução n.º 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça; 

 

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no Autos CIA nº. 0708783-23.2019.8.11.0088, o qual autorizou a 

abertura de processo seletivo para estagiários de nível médio; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 03/2019-DF, qual tornou 

público a abertura do Processo Seletivo para recrutamento de Estagiários de Nível Médio; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 01/2020-DF, o qual tornou 

público as inscrições deferidas e indeferidas, bem como data, horário e local da aplicação da prova 

objetiva; 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 02/2020-DF, o qual tornou 

público o gabarito provisório de respostas; 

 

RESOLVE: 

 

TORNAR PÚBLICO o gabarito definitivo de respostas do Processo 

Seletivo de Estagiários de Nível Médio, bem como a classificação dos candidatos; 

 

1. GABARITO DEFINITIVO 

 
01 – A 02 – D 03 – A  04 – B 05 – A 

06 – A 07 – D 08 – D 09 – C 10 – B 

11 – B 12 – C 13 – A 14 – C 15 – D 

16 – B 17 – A 18 – C 19 – B 20 – D 

21 – A 22 – A 23 – D 24 – C 25 – B  

 

2. DAS VAGAS 

2.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Avaliação Desempenho e Estágio do 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas disponibilizadas 

neste edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção, em observância à ordem 

classificatória. 

2.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao comparecimento, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a Divisão de Avaliação, Desempenho e Estágio do Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça e/ou na Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Comarca de 

Aripuanã, contados da convocação, com a apresentação dos documentos de identificação pessoal e 

comprobatórios do vínculo com a Instituição de ensino conveniada. 

2.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, na data da convocação, estejam distante, no 

mínimo, 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso. 

 

3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
3.1 As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, 

Decreto n. 3.298/99, de 04 de dezembro de 1999, art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, § 2º da Lei 

Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, e Enunciado Administrativo n. 12 do Conselho 

Nacional de Justiça, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas 

ofertadas e das que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. 
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3.2 Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de vaga, serão considerados pessoas 

com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que 

compatíveis com as atribuições desenvolvidas no estágio; 

3.2.1 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das 

funções. 

3.2.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mias, 

aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

3.2.3 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho 

com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os 

olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou concorrência simultânea de quaisquer condições 

anteriores. 

3.3 Além das exigências comuns a todos os candidatos no processo seletivo, o candidato inscrito na 

condição de pessoa com deficiência (PCD), deverá no ato da inscrição, efetuar o preenchimento da 

seguinte forma: 

a) Em campo obrigatório do próprio formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou o 

nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa 

dessa deficiência; 

b) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com as atribuições a serem 

desenvolvidas no estágio, conforme previsto no § 2º, do art. 40 do decreto n. 3.298/99, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

c) Os documentos previstos nas alíneas “a” e “b” deverão ser encaminhados para o e-mail 

aripuana@tjmt.jus.br, impreterivelmente no período das inscrições de 20 de maio de 2019  a 14 de junho 

de 2019. 

3.3.1 A data de emissão do atestado médico referido no subitem 5.3, alínea “a”, deverá ser de no máximo 

30 (trinta) dias anteriores à data da publicação deste edital. 

3.4 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 5.3 implicará no 

indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga para pessoas com deficiência, 

passando o candidato, automaticamente, a concorrer apenas às vagas destinadas a ampla concorrência, 

desde que preenchidos os demais requisitos previstos neste edital. 

3.5 O candidato inscrito na condição de pessoas com deficiência (PCD) que necessitar de condição 

especial para a realização da prova, deverá informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de 

necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições 

propiciadas aos demais candidatos. 

3.5.1 O atestado médico original deverá ser entregue no ato da convocação e terá validade somente para o 

processo seletivo regido por este edital e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias 

desse documento. 

3.6 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD), participará do processo seletivo 

em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, horário e 

local de aplicação das provas. 

3.7 Os candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD), deverão obter a mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação. 

3.8 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência 

(PCD), serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de 

classificação no processo seletivo. 

3.9 A classificação de candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD), obedecerá aos 

mesmos critérios adotados para os demais candidatos. 

3.10 No resultado final do processo seletivo constará a relação de todos os candidatos classificados, com 

a respectiva pontuação, incluindo-se os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência 

(PCD), sendo também divulgada uma relação constando somente a classificação e pontuação desses 
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últimos, as quais serão contratados para as vagas reservadas, em face da classificação obtida, conforme 

dispões o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002. 

3.11 Serão indeferidas as inscrições dos candidatos na condição de pessoa com deficiência (PCD), que 

não cumprirem com a exigência do presente edital. 

3.12 O indeferimento da inscrição do candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) 

não exclui sua participação de ampla concorrência. 

 

4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. 
4.1 Em cumprimento ao disposto nos artigos 2º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, serão reservados aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.  

4.2 A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 03 (três).  

4.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste Edital resulte em número fracionado, 

este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 

(cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 

que 0,5 (cinco décimos), de conformidade com o que estabelece o § 2º do artigo 2º da Resolução 203, de 

23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.  

4.4 Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 

conforme discriminado no Anexo I deste Edital, somente aqueles que, no ato da inscrição, se 

autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por concorrer a essas vagas.  

4.4.1 A auto declaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da inscrição, 

preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este processo 

seletivo.  

4.4.2 Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver 

sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

4.5 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas 

à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.  

4.5.1 Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer às 

vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua 

classificação no processo seletivo.  

4.5.2 Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não 

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.  

4.5.3 Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma 

delas.  

4.6 Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 

candidato Negro posteriormente classificado.  

4.7 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

4.8 A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 

vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO. 

5.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

de acertos na prova objetiva. 

5.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos na 

prova objetiva. 

5.3 Em caso de empate serão priorizados os candidatos que: 

a) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 

b) Apresentar melhor pontuação na prova de raciocínio lógico; 

c) Tiver maior idade. 

5.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida nas provas objetivas. 
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5.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário de Justiça Eletrônico e endereço 

eletrônico do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br em data a ser definida posteriormente. 

5.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que far-se-á na 

conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas. 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS/DESCLASSIFICADOS VAGA AMPLA CONCORRÊNCIA 

 Critérios de desempate 

Clas. Nome Ident. Acertos N F L P R L D N Situação 

1.  Eduarda Gabrielle Graebin Galdino 28171160 20 80 28 16 05/02/2003 Classificado 

2.  Vinicius Silva Spanhol 27268543 18 72 28 12 09/04/2003 Classificado 

3.  Guilherme Morais Coradini 23015677 17 68 20 12 28/12/2002 Classificado 

4.  Matheus Largura Bezerra 29576016 16 64 20 12 23/09/2002 Classificado 

5.  Kamilly Santana Wilhelm 072353 16 64 16 16 28/10/2004 Classificado 

6.  Rubya E. J. dos S. B. Souza 26671778 16 64 16 12 29/02/2004 Classificado 

7.  Isabeli Ortega Guerino 2916859 15 60 20 20 11/02/2004 Classificado 

8.  Vinicius Gabriel do Carmo R. Barros 30814571 14 56 24 16 31/10/2003 Classificado 

9.  Rafael O. de Mattos 27674940 14 56 20 04 21/01/2004 Classificado 

10.  Nathaly de Souza Schmidt 30831318 14 56 16 16 06/12/2003 Classificado 

11.  Giovanna Maria Liberali 30572983 14 56 16 12 22/08/2003 Classificado 

12.  Hemilly Kauane da Silva Ribeiro 29168520 14 56 16 12 31/07/2003 Classificado 

13.  Julia Eduarda Galina 30667542 14 56 16 08 06/04/2004 Classificado 

14.  Lucas Gabriel M. Pickler 31322298 14 56 12 16 10/03/2003 Classificado 

15.  Flavia Verge Alecio 30724163 14 56 08 16 13/11/2003 Classificado 

16.  Nayara Balbino Bernuci 29997003 13 52 16 12 09/07/2002 Classificado 

17.  Ana Laura D’agostin 30663873 12 48 16 08 21/09/2004 Desclassificado 

18.  Karoliny Santos Souza 28801784 12 48 08 12 05/09/2002 Desclassificado 

19.  Clesya Crystina Cesaria dos Santos 325065252 11 44 20 12 05/09/2003 Desclassificado 

20.  Sanni dos Santos Lima 31118526 10 40 16 04 26/11/2002 Desclassificado 

21.  Gabriella Donato Ferreira 061873 10 40 12 16 28/04/2003 Desclassificado 

22.  Rafaela Vargas Szadkoski 30038979 10 40 12 12 17/01/2005 Desclassificado 

23.  Jéssica Karoline Ribeiro dos Santos 24122610 10 40 12 08 15/07/2002 Desclassificado 

24.  Josiane Silva de Almeida 31394787 10 40 12 04 10/09/2003 Desclassificado 

25.  Rayane Maysa Ribeiro Batista 29193605 09 36 16 08 06/05/2003 Desclassificado 

26.  Marcelo José de Carvalho Spanhol 043393 09 36 16 04 27/02/1998 Desclassificado 

27.  Tamara Vieira da Silva 31118577 09 36 16 00 NI Desclassificado 

28.  Daniele Gonçalves Barbosa 067416 09 36 08 08 16/11/2002 Desclassificado 

29.  Laudemir da Conceição Ferreira 29715458 08 32 16 04 12/07/2002 Desclassificado 

30.  Kamily Camila da Silva Novaes 28847792 08 32 12 00 07/08/2003 Desclassificado 

 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS/DESCLASSIFICADOS VAGA NEGROS 

 Critérios de desempate 

Clas. Nome Ident. Acertos N F L P R L D N Situação 

1.  Rubya E. J. dos S. B. Souza 26671778 16 64 16 12 29/02/2004 Classificado 

2.  Karoliny Santos Souza 28801784 12 48 08 12 05/09/2002 Desclassificado 

3.  Sanni dos Santos Lima 31118526 10 40 16 04 26/11/2002 Desclassificado 

4.  Josiane Silva de Almeida 31394787 10 40 12 04 10/09/2003 Desclassificado 

5.  Rayane Maysa Ribeiro Batista 29193605 09 36 16 08 06/05/2003 Desclassificado 

 
CANDIDATOS CLASSIFICADOS/DESCLASSIFICADOS VAGA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

 Critérios de desempate 

Clas. Nome Ident. Acer

tos 

N F L P R L D N Situação 

1.  Marcelo José de Carvalho Spanhol 043393 09 36 16 04 27/02/1998 Desclassificado 

 

*Legenda: NF – Nota final; LP – Língua portuguesa; RL – Raciocínio logico; DN – Data de nascimento 

 
7. DOS RECURSOS. 

7.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital, quanto: 

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 

b) Ao gabarito provisório; 

c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 

7.2 Os recursos deverão ser interpostos somente na Diretoria do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, 

conforme o prazo estabelecido no subitem 9.1. 

 

Disponibilizado - 02/03/2020 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. 10686 Caderno de Anexos Página 7 de 20



7.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários. 

7.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, objetiva e 

consistente. 

7.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a 

pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

8. DA HOMOLOGAÇÃODA SELEÇÃO. 

8.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

9. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO. 

9.1 Para contratação do estagiário deverão ser observados os seguintes requisitos: 

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 

b) Estar matriculado e com frequência regular em curso de educação de ensino médio, atestados pela 

instituição de ensino; 

c) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos; 

d) Celebrar Termo de Compromisso entre o educando, a parte Concedente do estágio e a Instituição de 

Ensino; 

e) Manter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no Termo de 

Compromisso. 

9.2 Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail, pela Divisão de Avaliação, Desempenho e 

Estágio da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de 

classificação e ao número de vagas existentes. É responsabilidade do candidato, informar qualquer 

alteração de dados, por meio do endereço eletrônico divisao.estagio@tjmt.jus.br . 

9.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia da Cédula de Identidade (RG) e CPF; 

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 

c) Ficha Cadastral preenchida; 

d) Comprovante de residência (água, luz, telefone, etc.); 

e) Declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino; 

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 789/2009/DRH (Anexo IV); 

g) Certidão Negativa Cível e Criminal da justiça Federal e Estadual. 

9.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para formalização da 

assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, serão considerados 

desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado. 

 

10. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS. 

10.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: 

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil ao aprendizado, podendo 

lhes ser solicitada análise escrita; 

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva atividade; 

c) Verificar o andamento de processos, obter certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, procurados, promotores, peritos do 

juízo, ou qualquer outra autoridade; 

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e correspondências; 

f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a movimentação dos processos; 

g) Preparar os autos para o processamento; 

h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; 

i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial (Diário da Justiça Eletrônico); 

j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou qualquer outro documento de 

interesse processual; 

k) Pesquisar e juntar petições; 

l) Acompanhar audiências; 

m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando informações e/ou realizando 

quaisquer outras tarefas pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas específicas de cada 

curso. 
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11. DOS DEVERES E PROIBIÇÕES. 

11.1 São vedados ao estagiário: 

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, processos em qualquer unidade do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua função, salvo a bolsa de estágio e 

auxílio-transporte; 

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de autos do seu interesse 

particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem; 

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos à função; 

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou responsável pela unidade, papéis, 

documentos e processos pertencentes ou que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário. 

11.2 São deveres do estagiário: 

a) Cumprir as ordens e instruções emanadas da Corregedoria-Geral da Justiça; 

b) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; 

c) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão de seu aprendizado; 

d) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder Judiciário e público em geral; 

e) Utilizar crachá de identificação; 

f) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; 

g) Ter pontualidade e disciplina; 

h) Utilizar-se de vocabulário adequado. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

12.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas informações referentes ao seu conteúdo e/ou 

aos critérios de avaliação e de classificação. 

12.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este processo seletivo. 

12.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 

ou aviso a ser publicado. 

12.4 Na qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de ingresso nos quadros do 

Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem 

ensejando precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para investidura em cargo 

público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

12.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo Unificado para 

recrutamento de estagiários. 

 

Aripuanã/MT, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 
(Assinatura Digital) 

FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 

  

PORTARIA Nº 09/2020-DF 

 

O Exmo. VAGNER DUPIM DIAS, MM. Juiz de Direito  e Diretor do Foro em substituição da Comarca de 

Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado de Mato Grosso;  

 

CONSIDERANDO o Provimento n° 17/2019-CM que regulamentam o plantão judiciário na Primeira 

Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão relativo ao mês de MARÇO DE 

2020, nos termos abaixo relacionados. 

 

  LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 

 
DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01  Mayara Adriano Gestora Geral  (66) 99221-4245  mayara.adriano@tjmt.jus.br 

02 á 08 
Tatiana Mendes de Oliveira 

Técnica 

Judiciária 
(66) 99221-4245 tatiana.oliveira@tjmt.jus.br 

09 á 15 Gustavo Teodoro de Souza Gestor Adm. 3 (66) 99221-4245 gustavo.souza@tjmt.jus.br 

16 á 22 Magnum de Figueiredo 

Marisco 

Analista 

Judiciário 
(66) 99221-4245 magnum.marisco@tjmt.jus.br 

23 á 29   

Vivian Paula Vieira 

 

Técnica 

Judiciária 
(66) 99221-4245 vivian.vieira@tjmt.jus.br 

30 e 31   Neverton Aparecido Gossler 

Lima 

Técnico 

Judiciário 
(66) 99221-4245 neverton.gossler@tjmt.jus.br 

 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01  Márcia Castro de Ornellas Oficiala de Justiça (66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

02 á 08 Rafaela da Silva Souza Oficiala de Justiça (66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

09 á 15 Márcia Castro de Ornellas Oficiala de Justiça (66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

16 á 22 Rafaela da Silva Souza Oficiala de Justiça (66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

23 á 29  Márcia Castro de Ornellas Oficiala de Justiça (66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

30 e 31  Rafaela da Silva Souza Oficiala de Justiça (66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

 
JUÍZES   

DIA CLASSE  JUIZ (A) 

01   FINAL DE SEMANA/REGIONAL VAGNER DUPIM DIAS 

02 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

03 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

04 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

05  SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

06 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

07 FINAL DE SEMANA/REGIONAL RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

08 FINAL DE SEMANA/REGIONAL RAFAEL DEPRA PANICHELLA 

09 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

10 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

11 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

12 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 
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13 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

14 FINAL DE SEMANA/REGIONAL ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

15 FINAL DE SEMANA/REGIONAL ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

16 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

17 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

18 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

19 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

20 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

21 FINAL DE SEMANA/REGIONAL JULIANO HERMONT H. DA SILVA  

22 FINAL DE SEMANA/REGIONAL JULIANO HERMONT H. DA SILVA 

23 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

24 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

25 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

26 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

27 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

28 FINAL DE SEMANA/REGIONAL FABIO PETENGILL 

29  FINAL DE SEMANA/REGIONAL FABIO PETENGILL 

30 SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

31  SEMANAL VAGNER DUPIM DIAS 

 

Art. 2º - O Sistema de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos 

e feriados, bem como o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes, obedecendo às disposições 

pertinentes contidas na CNGC/MT e no Provimento nº 17/2019-CM.  

Art. 3° O plantão de final de semana e feriado iniciar-se-á após o horário 

final do expediente das sextas-feiras e véspera de feriado, e terá o seu término no início do horário de 

expediente do primeiro dia útil subsequente (art. 240  § 1° da CNGC). 

Art. 4° - Deverá permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00, nos 

sábados, domingos e feriados, os servidores e Magistrados escalado para o plantão judiciário, fazendo jus a 

compensatória nos termos do Provimento n° 17/2019-CM.  

Art. 5° - Quanto aos plantões semanais só haverá direito em caso de efetivo 

trabalho, conforme art. 18°, § 3° do Provimento n° 17/2019-CM. 

Art.6º- Publique-se. Envie-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Coordenadoria Judiciária, Coordenadoria de Magistrados, Coordenadoria de 

Comunicação, ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia,  com 

ciência aos servidores escalados. 

 

Colniza/MT, 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

VAGNER DUPIM DIAS 

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

Comarca de Nova Mutum 

Vara das Execuções Penais 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES – Nº 1/2020/VEP/NM 

 

A Excelentíssima Senhora Juíza de Direito da Vara das 

Execuções Penais da Comarca de Nova Mutum, Dra. Ana 

Helena Alves Porcel Ronkoski, no uso de suas atribuições 

legais, impostas pelo Provimento nº 29/2019, da CCJ-MT, 

consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 

2012 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento nº. 

05/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso; 

RESOLVE: 

 

 

CONVOCAR: as instituições públicas e/ou privadas com 

finalidade social, sediadas neste Município para participarem do Cadastro e habilitação, com a 

finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições 

civis, das transações penais, acordos de não persecução penal e suspensão condicional dos 

processos realizados na Terceira Vara Criminal, na Vara de Execução Penal ou no Juizado 

Criminal desta Comarca.  

 

1. Dos objetivos: 

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado Criminal, enquanto 

instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos recursos oriundos das prestações pecuniárias 

das penas e medidas alternativas; 

b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio financeiro a elas para 

realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que se adequem as exigências da 

Resolução n. 154 do CNJ. 

c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de promoção do 

desenvolvimento humano e comunitário. 

2. Quem pode participar 

Podem concorrer entidades1 jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e regularmente 

constituídas, desde que: 

a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento; 

b) Possuam sede própria na Comarca; 

c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social voltado a 

criança e adolescente; 

d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de prestação de serviços à 

comunidade; 

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e adolescentes em conflito com a 

lei; 

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substâncias psicoativas; 

g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital. 

 

2.1. Quem não pode participar 

a) Empresas privadas com fins lucrativos; 

b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário; 

                                                 
1 1 “Art. 1.610 da CNGC/TJMT. Para fins de destinação das verbas oriundas das penas pecuniárias, consideram-se entidades 
públicas aquelas definidas no art. 1º, § 2º, inciso II, da Lei n. 9.784/1999; e, entidades privadas com destinação social, aquelas 
que atendam aos requisitos do art. 2º das Leis n. 9.637/1998, 9.790/1999 e 13.019/2014; e, ainda, o Conselho da Comunidade 
estabelecido nos termos do art. 80 da Lei de Execução Penal”. (NR) 
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c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, médio, 

fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações filantrópicas; 

d) Fundações e Instituições empresariais; 

e) Organizações internacionais; 

f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento; 

g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 

h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, Estadual, Municipal e do 

Poder Judiciário. 

3. Do prazo e local da inscrição 

O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social para se cadastrarem será 

de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, sendo que o cadastro deverá ser protocolado 

no Cartório Distribuidor da Comarca de Nova Mutum, no Setor de Protocolo, sito à Rua das 

Helicônias, número 444-N, Bairro Jardim das Orquídeas, dirigido à Vara das Execuções Penais, 

com a seguinte identificação Procedimento N. 763-56.2020.811.0086 (código 136941). 

4.  Da documentação 

 As entidades deverão preencher o formulário Anexo I, com os documentos descritos no anexo III 

do item 7.32.28 do Provimento n. 05/2014-CGJ. 

4.1. Da Seleção e divulgação do resultado de cadastramento 

a) Todos os cadastros serão analisados por este Juízo; 

b) Após todo procedimento, será publicada a relação das entidades que tiveram os cadastros 

aprovados; 

c) Após aprovação, o cadastro da entidade terá prazo de validade de 02 (dois) anos, desde que esta 

continue obedecendo as disposições deste Edital. 

4.2. Apresentação do Projeto 

a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10 (dez) dias, no modelo previsto 

no Anexo IV do provimento 05/2015-CGJ (neste edital anexo II), contado do prazo da publicação 

da lista das entidades que estão com os cadastros regulares; 

b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas; 

c) Os projetos das respectivas entidades serão autuados e apensados ao procedimento de 

cadastramento, nos termos do art. 1633 da CNGC/TJMT; 

d) Assim que alcançado o objetivo financeiro do projeto, as entidades habilitadas poderão 

apresentar novos projetos, dentro do prazo de dois anos, relativo à validade do cadastro, nos 

mesmos moldes deste Edital, os quais deverão ser protocolados no procedimento daquela entidade.  

5. Da Destinação dos Recursos  

a) Habilitados os projetos, o juízo competente decidirá sobre a destinação dos recursos; 

b) A escolha da entidade habilitada beneficiária será efetuada pelo juízo da execução penal, juízo 

criminal ou Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 1633 da CNGC/TJMT.  

 

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões referentes a este Edital, a 

Assessoria da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT. O contato também pode 

ser através do telefone: (65) 3308-3434, Ramal 237. Os casos omissos serão decididos por este 

Juízo. 

 

Nova Mutum-MT, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 Ana Helena Alves Porcel Ronkoski 

                                                      Juíza da Vara de Execuções Penais 
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ANEXO I 

Formulário de Cadastro 

 

ANEXO III 

(Art. 3º, item 7.32.28 do Provimento n. 05/2015-CGJ) 

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA: 

Nome Completo da Instituição: 

CNPJ: 

Natureza Jurídica: 

Endereço: 

Bairro: 

Município: 

Atividade Principal da Instituição: 

Nome completo do Diretor da Instituição: 

CPF: 

Telefone Residencial: 

Telefone funcional: 

Telefone Celular: 

E-mail: 

Responsável pelo Beneficío: 

Assinatura do Diretor da Instituição: 

Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 

a) cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório, 

b) cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou administradores, ou 

cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante, 

c) os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas Federal, Estadual 

e Municipal. 
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ANEXO III 

MODELO ORIENTADO PARA PROJETO 

1 – Dados de Identificação do Projeto e da Instituição 

1.1. Título do Projeto; 

1.2. Nome da Entidade; 

1.3. Endereço da Entidade; 

1.3. Presidente e/ou diretor da Instituição; 

1.4. Endereço do Presidente e/ou diretor da Intuição; 

1.5. Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 

1.6. Conta Bancária. 

 

2 – Justificativa 

Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do projeto na 

instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas envolvidas na 

instituição e quais áreas de atuação o projeto se voltará. 

 

3– Objetivos do Projeto 

Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los com os 

resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 

 

4– Público Alvo 

Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser beneficiado com 

o projeto. 

 

5– Impacto 

Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que se destina, 

mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 

 

6– Recursos Materiais 

Recursos materiais, acompanhado de 3 (três) orçamentos referentes ao objeto de aquisição, na 

existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária respectiva, se houver, e sendo estes 

legíveis, contendo nome de um responsável devidamente identificado e com validade no momento 

do pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail. 
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ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

Unidade Descrição Valor da Unidade Total 1 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL 2  

Unidade = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 

Unidade = preço de cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor unidade; Total 2 = 

soma da coluna Total 1 

 

7 – Calendário de Execução do Projeto 

 

Atividade 

ANO 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

             

 

8- Recursos Humanos 

Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação (R.G, CPF e comprovante de 

residência) das pessoas que irão participar da respectiva execução; 

9 – Proficiência. 

Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua proficiência. 

10 – CONCLUSÃO 

APÊNDICES 

REFERÊNCIAS 
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ANEXO III 

 

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Entidade  

CNPJ  

Responsável  

CPF  

Competência Mês:                          Ano: 

 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 

Descrição Saldo R$ 

  

  

  

  

Saldo inicial total (A)  

 

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS 

Nº de 

ordem 

Data Descrição R$ 

    

    

    

Total dos recebimentos do mês(B)  

 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 

Nº de 

ordem 

Data Descrição R$ 

    

    

    

Total dos recebimentos do mês(C)  

 

APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 

Saldo inicial total (A)  

(+) Total dos recebimentos do mês (B)  

(-) Total dos pagamentos do mês (C)  

(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  

 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 

Descrição Saldo R$ 

  

  

  

  

Saldo inicial total (E)  

 

Local, data 

Responsável, assinatura. 

 

 

Observações: 

 

 1 – Saldo inicial discriminado – saldo existente no inicio do período em Caixa e/ou Banco 

informando nome do Banco, agencia, tipo e número de conta. 

 

2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, em ordem 

cronologia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar linhas que se fizerem 

necessárias. 
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3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, em ordem 

cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos pagamentos, cheques não 

compensados no mesmo mês devem ser considerados na planilha do mês de compensação do 

cheque. Acrescentar linhas que fizerem necessárias. 

 

4 – Dos documentos – todos os documentos informados serão baseados em documentos aceitos 

pela legislação fiscal (ex.: notas ficais, cupons fiscais, recibos de pagamentos e autônomos, recibos 

de salários, etc.), devidamente preenchidos, conforme item 7.32.48, II – c, do Provimento. Anexar 

extrato bancário do período. 

 

5 – Da prestação de contas final– deverá ser acompanhada de Relatório detalhado, assinado pelo 

responsável da entidade beneficiada, contendo informações tais como: execução do objeto e 

atingimento dos objetivos; meta alcançada, população beneficiada, avaliação de qualidade dos 

serviços prestados, montante de recursos aplicados; descrição do alcance social; localidade e/ou 

endereço da execução do objeto/objetivo; demais informações ou registros e, especialmente, 

detalhar as atividades realizadas no atendimento ao público alvo, inclusive com registro 

fotográfico(item 7.32.48, II – a). 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 

 

 

           EDITAL Nº. 004/2020-DF 

 

 

A EXMA. SENHORA DOUTORA JANÍNA REBUCCI DEZANETTI – MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca De Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o GABARITO DEFINITIVO do TESTE SELETIVO 

PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR, conforme segue abaixo: 

 

 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

  De Alta Floresta/MT para Terra Nova do Norte/MT em 27 de fevereiro de 2020. 

 

J A N A Í N A  R E B U C C I  D E Z A N E T T I  

- Juíza Diretora do Foro - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A D B C D B A A C D C D C B E A C C B E C D A C A 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

E B A C D C A C E A E A B C B A B E C B E D A B A 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE 

 

           EDITAL Nº. 005/2020-DF 

 

A EXMA. SENHORA DOUTORA JANÍNA REBUCCI DEZANETTI – MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca De Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, torna público a CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TESTE SELETIVO 

PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADOR, conforme segue abaixo: 

 

1. DA CLASSIFICA GERAL – AMPLA CONCORRÊNCIA  
CLASSIF. NOME PONTAÇÃO SITUAÇÃO CRT. DE 

DESEMPATE-

IDADE 

1 JEOVANA SOARES DE OLIVEIRA  44 pts. classificado 22/04/1998 

2 CAROLAINE DÂMARIS VASCONCELOS 

ZEFERINO 

37 pts. classificado 15/05/1997 

3 ARIELY DE BARROS  36 pts. classificado 02/06/1997 

4 JÉSSICA ABREU DOS SANTOS 33 pts. classificado 22/06/1993 

5 GABRIELLY LUCCHETTY FRIGHETTO 33 pts. classificado 26/12/1997 

6 CLAUDILENY MATTOS DE PAULA 

VICENTE 

32 pts. classificado 28/06/1973 

7 RAIZA TAYAMI DA SILVA 31 pts. classificado 30/06/1991 

8 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS 31 pts. classificado 08/08/1997 

9 VANESSA CRISTINA TASSINO 30 pts. classificado 19/05/1982 

10 MICHELE RODRIGUES DE LIMA 30 pts. classificado 07/03/1996  

 
2. CLASSIFICAÇÃO VAGAS DESTINADAS A NEGROS: 

CLASSIF. NOME PONTAÇÃO SITUAÇÃO CRT. DE 

DESEMPATE-

IDADE 

1  ELVIS PINHEIRO AGUIAR 29 pts. classificado 04/08/1995 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado no Diário da Justiça eletrônico, no átrio 

do Fórum, Imprensa do TJMT. Publique-se. Cumpra-se. 

 

 De Alta Floresta/MT para Terra Nova do Norte/MT em 28 de fevereiro de 2020. 

 

J A N A Í N A  R E B U C C I  D E Z A N E T T I  

- Juíza Diretora do Foro - 
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